
Nyhetsbrev 2, 2018 
 
Nu är våren äntligen här och det är för många den absolut bästa säsongen att ha häst.  
Vi önskar er alla lycka till med tävlingar, träningar, fölningar, avelsvärderingar, utställningar, 
uppvisningar och hingstval inför 2019 mm! Glöm inte heller att passa på att njuta av bara en  
promenad eller rid/körtur i skogen. Även att ”bara” umgås med hästar är bevisat bra för oss alla!! 
 

 

Månadens rasförening 
I mars var månadens rasförening Svenska Kiger och Mustangföreningen och nu i 
april är det Svenska Shirehästföreningen. Vi har fått in massor av fina foton och 
trevliga presentationer om dessa raser och dessutom har vi lärt oss mer om 
föreningen och fakta om rasen. Vi fortsätter med månadens rasförening framöver 
så vill just din ras ha en månad inbokad under 2018, meddela oss era önskemål. 
 

 

EuroHorse 
Under EuroHorse mässan 2018 så hade vi sex olika raser på plats som hjälpte oss med våra programpunkter som vi 
genomförde i samarbete med SLU. De visade även upp sina raser i en egen 
programpunkt och stod i klapphage däremellan! Stort tack för att ni var 
med oss: 
Jenny Olofsson, Pöjo och Bergs Lilla My, Föreningen Nordsvenska Hästen 
Linda Stångberg, Fortuna, Svenska Haflingerföreningen 
Helén Johansson, Rollett, Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen 
Isabelle Fredholm, Cristalls Moviestar, Svenska New Forestföreningen 
Therese Larsson, Miicas Wem, Svenska Russavelsföreningen 
Anna Linnér, Ysolde af Riddarhagen, Svenska Frieserhästföreningen 
 

Avelsvärdering hingst 
Avelsvärdering för hingstar i SH:s regi har gått av stapeln på tre platser under april.  Axevalla, Skara 14 april, Wången 
15 april och Luleå (tidigare Boden) 21 april! Nästan 50 hingstar av 12 olika raser har deltagit och vi gratulerar alla 
inblandade i nygodkända hingstar. Resultaten läggs upp i Blå basen inom kort. 
 

Sommarpremieringar 
Vi håller just nu på med förberedelser inför sommarpremieringarna 2018, under april skickar vi ut all information till 

premieringsförrättare, platsansvariga, avelsorganisationer m.fl. Datum och platser finns på vår hemsida 

http://svehast.se/wp-content/uploads/2018/01/Tider-platser-2018_hemsida.pdf. Propositionerna publiceras och 

anmälan öppnar i början av maj. 

Visningsklass 
På 2018 års sommarpremieringar kommer vi att erbjuda alla upp till och med 26 år att 
deltaga i en visningsklass. Detta efter ett önskemål från våra ungdomar om att kunna 
bedömas i att visa häst vid hand. Anmälan sker på ordinarie sätt via Blå Basen och hästen 
behöver vara visningsberättigad på sommarpremieringar för att få vara med. I övrigt läs i 
propositionen eller hör av dig till kansliet vid frågor. Alla deltagare kommer att få 
bedömningsprotokoll med anvisningar och tips om vad som kan göras bättre, och speciell 
deltagarrosett delas ut.  
Ta chansen att vara med för att få tips och råd om hur du kan bli en ännu bättre visare! 
Kvartsfinal och final kommer att anordnas i SH:s regi under hösten/vintern. Men 
visningsklassen är öppen för alla unga – rutinerade som orutinerad visare, tänk på att 
övning ger färdighet! 
 

http://svehast.se/wp-content/uploads/2018/01/Tider-platser-2018_hemsida.pdf


Referensgrupp domare 
På domarkonferensen i februari så bildades en referensgrupp av exteriördomare som bland annat kommer att kunna 

stötta sina kollegor och hjälpa föreningarna med t.ex. likriktning av reglementen eller andra frågor och funderingar 

om avel, exteriörbedömning, platser, anvisningar med mera. Mer info om gruppens framtida uppgifter kommer! 

Gruppen består av: Morgan Johnsson (sammankallande), Helena Kättström, Elisabeth Ljungstorp och Tobias Sandahl. 

Info och kontaktuppgifter finns på hemsidan; http://svehast.se/referensgrupp-exteriordomare/ 

 

Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet arbetar med att nå ut till ungdomar över hela landet, de har telefonmöten och 

träffas regelbundet för att hjälpa och stötta varandra med olika aktiviteter både inom SH och 

den egna föreningen. Dessutom skall de ge ett ungdomsperspektiv på SH:s alla områden och 

verksamheter. Mer information om deras arbete kommer och vi kommer även att presentera 

dem mer utförligt på Facebook och hemsidan nu under våren. 

 

Ungdomsprojekt 2018 
I ungdomsprojektet jobbar vi även i år med att skapa ett intresse för avel, exteriör och brukande samt stötta våra 

medlemsföreningar att skapa ett intresse hos unga för rasen och föreningen. Vi har budgeterat för att kunna dela ut 

ett bidrag till föreningarna för att anordna egna aktiviteter inom dessa ramar. Kontakta petra@svehast.se vid frågor. 

 

Hästnäringens Unga Ledare 
SH har fått fyra ungdomar antagna till den prestigefyllda utbildningen Hästnäringens Unga 
Ledare som arrangeras i HNS regi och har deltagare från alla de stora avelsorganisationerna i 
Sverige. Sofia Martinsson, Izabella Larsson och Martina Larsson Hulden har genomfört den 
första delkursen nu i april och vi hoppas på att snart kunna ge ett referat av deras intryck och 
upplevelser av detta första tillfälle. 
 

Young Handler Award 2018 
För 2018 gäller följande: En rosett per visad häst delas ut till unga 
upp till och med 26 år i ordinarie klass på sommarpremiering eller utställning. 
Arrangören förbinder sig att skicka tillbaka rosetter som inte blivit utdelade så snabbt 
som möjligt (om inte annan överenskommelse är gjord med SH). Saknas rosetter på plats 
så skickar vi gärna ut i efterhand, mejla oss vilken plats och vilket ekipage det gäller samt 
adress! Vi önskar att få in en kort redovisning, gärna med foto, efter genomförd 
utställning/premiering och vi har en text om ungdomsprojektet 2018 som skall läggas in i 
ev. katalog eller användas som speakertext! Glöm inte att uppmana era unga visare att 

hashtagga #younghandleraward. 
 

 

Avelsprojekt 2018 
I avelsprojektet vill vi i år även nå ut till nya marknader för att folk skall upptäcka våra medlemsföreningars raser och 

dess användningsområden. Därför tar vi fram utbildningspaket som även skall passa vid besök hos ridskolor och 

naturbruksskolor. Vidare stöttar vi fortfarande föreningarna med bidrag för egna utbildningar med tema avel – 

exteriör – brukande, ofta tillsammans med ungdomsprojektet. Hör av er till kansliet vid frågor eller funderingar. 

 

 

http://svehast.se/referensgrupp-exteriordomare/
mailto:petra@svehast.se
https://www.facebook.com/hashtag/younghandleraward?source=feed_text&story_id=774859456047494


 

Sweden International Horse Show 2018 
Årets SIHS går av stapeln i Friends Arena den 29/11–2/12 2018. 
Alla SH:s medlemsföreningar är åter igen inbjudna för att fylla 
Stallbacken med ”Sveriges alla hästar”. Nytt för i år är att det 
kommer att säljas mässbiljetter, vilket borgar för ett ännu större 
intresse och högre tryck på vårt paddockprogram. SH inbjuder 
alla kontaktpersoner i föreningarna till ett uppstartsmöte på 
motell Vätterleden i Gränna den 20 maj! Väl mött! 
 

 

 
 

Kansli 
Marianne Albertsson är ny resurs i Ungdoms- och Avelsprojektet. Just nu jobbar hon mest med att stötta 
Ungdomsrådet men även med att ta fram utbildningspaket som skall användas i våra projekt. 
Marianne är en bondmora från Synnerby utanför Skara, med lärarlegitimation och gedigen utbildning även inom häst 
och hästkunskap. Dessutom är hon själv ryttare och uppfödare med eget stall på gården. 
 
Nu under våren vill vi också påminna om att våra telefontider är helgfria vardagar mellan kl. 10,00–12,00 på 
telefonnummer 0511–441 881. Kansliet är stängt den 30 april (Valborgsmässoafton), 11 maj (klämdag i 
Kristihimmelsfärd helgen), alltså ingen telefontid de dagarna. Under sommarsemestern v 28-32 kommer vi att ha 
telefontid måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 10-12,00. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där lägger 
vi ut mycket information! 
 

Stämma 2018 
SH:s årsstämma går av stapeln den 9 juni i Skara. Vi startar med fika kl. 10,30 och mer information kommer så fort 
programmet är spikat! Kallelsen skickas ut ungefär en månad innan stämman. 
Vi önskar er alla välkomna till oss denna dag! 
 

 


