SH:s nyhetsbrev 4, 2017
Hej!
Jag heter Annica Berg Svensson och är ny kanslichef på SH. I över 18 år har jag arbetat som gymnasielärare
på naturbruksgymnasier och är hippolog med lärarbehörighet. Nu kände jag att det var dags att göra något
nytt och jag var sugen på en utmaning. Är tacksam över att jag får möjligheten hos Er på SH:s kansli och ser
fram emot att träffa alla medlemsföreningar och få vara med i arbetet med att utveckla SH ännu mer.
Vill Ni ha kontakt med mig så är det bara att mejla annica@svehast.se eller ring 0511-441880.
Nu över till nyhetsbrevet!

Kansli
Irene Gidmark har sagt upp sig eftersom hon har flyttat till Rättvik. Vi har Lina Lundberg timanställd under
hösten och hon är en fena på att göra pass och tilläggsregistreringar. SIF Avel köper numera en heltidstjänst
av oss för att arbeta med kanslifunktioner. Petra Alm studerar och arbetar därmed deltid.

Månadens rasförening
Varje månad har vi presenterat en rasförening som månadens förening och ras på facebook. Hemsidan
kommer också att uppdateras framöver med alla trevliga foton och presentationer som har inkommit. Har
just Er ras inte varit med ännu? Ta fram material och kontakta Petra på petra@svehast.se så blir det snart Er
tur att visa Era fina hästar! Skynda, skynda!

EM i Ridsport
I invigningen deltog 48 st hästar från 6 olika rasföreningar. SH:s representanter deltog genom hela showen
och många ekipage återkom flera gånger i invigningsnumret.
Det öppna stallet blev en succé! Det var fullt av besökare som ville klappa och veta mer om de olika
hästraserna. SH hade mellan 12-24 hästar på plats från som mest 15 rasföreningar. Det var väldigt uppskattat
och arrangören var nöjd.

SH samordnade ett två timmar långt program med rasparad och shownummer på Hedens tävlingsbana. 30
deltagande hästar från 15 olika rasföreningar deltog i detta lyckade event. Enligt personalen på banan var
detta veckans mest besökta programpunkt!
Många av deltagarna blev uppmärksammade på ”hemmaplan” i både TV-sändningar och tidningar. Kul!

Hästivalen i Skara
Vår två timmar långa programtid fylldes av Team Eloge Wagonette med sina romarspann, en presentation
av SH, spegelritt av Elisa och Stina Svensson, som senare återkom och med flinka fingrar flätade Cassander
och visade honom exteriört. Dessutom fick vi till en rasparad med 15 ekipage som representerade 8 olika
raser. Skara Hästland var jättenöjda med vår insats!

Hästfest på Tyresö slott med Riksungdomsträff och ungdomshelg
Den 16–17 september genomfördes en ungdomshelg på Hästfesten på Tyresö Slott med riksungdomsträff
(den 16/9). Vi hade 22 ungdomar från 11 olika föreningar på plats som representerade följande raser:
morganhäst, fjordhäst, nordsvensk brukshäst, shetlandsponny, amerikansk miniatyrhäst, ardenner, kaspisk
häst, connemara, welsh, lipizzaner och irish cob.
Under helgen hade vi inspirationsföreläsningar både teoretiskt i lokal och i stallet samt att vi anordnande en
visningstävling inför publik i paddocken på Tyresö Slott.
Alla deltagare där fick visa exteriört med inlånade hästar och fick protokoll och tips om vad de kan förbättra
av domare Helena Kättström. Vi utsåg en vinnare i vardera ålderskategori (13–18, 19–26), övriga var
likaplacerade tvåor. De som inte ville tävla var med och hjälpte till.
Temat för helgen var exteriör och användbarhet och det var en mycket lyckad helg med våra ungdomar i ett
fantastiskt väder i en fantastisk miljö!

Young Handler Award 2017
Tack alla ni som taggar och skickar in foton till oss, kul att följa vad som händer. Summan på utdelade
rosetter verkar hamna på över 850 stycken. Fantastiskt! Bra jobbat alla unga visare!

Avelsprojektet och HUS 2018
Projektansökningarna för 2018 är inlämnade. Vi väntar på besked och därefter återkommer vi till Er om vad
vi erbjuder under nästa år.

Sommarpremieringar
Sommarpremieringarna är avklarade för i år och vi vill tacka samtliga som arbetat med detta under året:
domare, lokala administratörer, föreningar, uppfödare, hästägare, visare med flera!

Betäckningsrapportering
Här hittar ni betäckningsstatistiken för 2017. 2939 betäckta ston i år, att jämföra med 3053 st 2016.
http://svehast.se/wp-content/uploads/2017/01/Bet%C3%A4ckningssiffror_2017.pdf

SIHS 2017
I år är vårt engagemang större än någonsin! 28 rasboxar med klapphästar och tillhörande rasmontrar, alla
rasföreningar har programpunkter i mässpaddocken och alla har tid i någon form inne på stora arenan.
Fantastiskt roligt! Hoppas vi ses där!

Aktuellt från LRF Häst
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/

Om vi inte syns på SIHS eller
på halvårsmötet den 9 december
så vill vi redan nu önska Er en

God Jul och ett Gott Nytt Hästår!

