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Kansli 
Då våran duktiga medarbetare Lina Lundberg skall börja läsa i höst har vi nyanställt en ny Lina som kommer att 

introduceras här hos oss i slutet av augusti och i första hand jobba fram till årsskiftet. Vi hoppas att hon kommer att 

trivas och presentation kommer! 

Månadens rasförening 
I maj var månadens rasförening Svenska Lipizzanerföreningen, i juni har vi haft SIF Avel och 
i augusti är det Svenska Welshponny & Cobföreningen som är på tapeten. Följ oss på 
Facebook för att ta del av all rasspecifik historik, information och alla trevliga 
presentationer och foton! Vill din rasförening presenteras framöver så kontakta oss, 
sh@svehast.se. (Fotograf Therese Hübner) 

 

Hästivalen i Skara 
Lördagen den 29 september arrangeras Hästivalen på Skaraortens Ryttarförenings 

anläggning Skålltorp utanför Skara. SH har även i år fått det ärofyllda uppdraget att få 

visa mångfalden bland våra raser! Har ni ett fartfyllt nummer ni vill visa upp så är det 

fortfarande inte försent att vara med, kontakta sh@svehast.se på direkten! 

Foto Bengt Erik Johansson från Hästivalen 2016 

 

Sommarpremieringar 
Det finns fortfarande några platser kvar att anmäla till, se listan på platser 

som är kvar här: http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/. 

Arbetet flyter på bra och nu i halvtid har det rapporterats om att det har 

varit mycket fina hästar som har visats i år! 

Foto: Kiara, Basjkir ägare Lina Persson. 43 p och bästa svenskfödda häst i Bjärsjölagård 

 

Young Handler Award 2018 
Rosetter delas även i år ut till alla unga visare upp till och med 26 år i ordinarie klass på premiering eller utställning. 
Minst 500 rosetter är redan utdelade – glöm inte att beställa till just er utställning! Och uppmana era unga visare att 
hashtagga  #younghandleraward så vi kan följa er på våra sociala medier. Det går också bra att mejla foton och info 
till oss, petra@svehast.se. 
 

Visningsklass 
Ett femtiotal barn och ungdomar har hittills anmält till en visningsklass på 
sommarpremieringarna. Nu har vi planerat klart för årets kvarts- och semifinaler som 
kommer att gå av stapeln på fyra platser i oktober i samband med rådgivande 
unghingstbedömning för moderlandsraserna. 
Vinnarna på dessa platser kvalificerar sig till finalen i mässpaddocken under fredagen på 
Friends Arena under årets Sweden International Horse Show (första advent).  
Alla som deltagit i en visningsklass på en sommarpremiering kan kostnadsfritt anmäla till 
kvartsfinalerna, dessutom öppnar vi upp för våra medlemsföreningar att nominera 
duktiga unga visare. Anmälningsavgift för dessa blir 200kr! Fina rosetter utlovas till alla 
deltagare. I samband med dessa kvarts- och semifinaler så kommer det att arrangeras 
ungdomsträffar öppet för alla unga upp till och med 26 år! 
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Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet informerade på stämman i juni om sitt arbete. UR representerades för dagen 

av Alma Hedskog, Ella Råhlén och Sofia Martinsson och de inledde eftermiddagen med att 

berätta om ungdomsrådets arbete och vilka som ingår. Sofia berättade även om HUL-

utbildningen där SH finns representerade av tre stycken ungdomar. 

UR planerar nu bland annat för en ungdomsutbildning i höst som preliminärt kommer att gå 

av stapeln i Tranås i oktober, mer info och inbjudan om denna helg kommer! 

 

 

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. Fortfarande finns chans att söka bidrag 

för denna typ av utbildning och aktivitet. Kontakta petra@svehast.se vid frågor. 

 

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. Vi har under våren besökt en naturbruksskola och ytterligare en är inbokad i höst. 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. 

 

Höstlovet - Hästlovet 
UNDER HÖSTLOVET, vecka 44, kommer hästnäringens organisationer att i den gemensamma satsningen Hästlovet 
lyfta fram hästen och våra fantastiska verksamheter. Målet är att ge fler barn och unga chansen att komma nära och 
uppleva hästen och inte minst att visa upp vår fantastiska hästvärld för att få fler att bli intresserade. 
Hästlovet genomfördes första gången 2015 och är tänkt att bli ett årligen återkommande projekt inom 
Hästnäringens Ungdomssatsning. ANMÄL ER VIA HEMSIDAN hastnaringen.se 
 

Sweden International Horse Show 2018 
Planeringen pågår för fullt inför SIHS 2018 och vi har redan många 
samarbeten och spännande programpunkter som kommer att presenteras 
under hösten! Årets stora nyhet är att det säljs mässbiljetter, vilket borgar 
för ännu större intresse för vårt paddockprogram! I mässpaddocken kommer 
under fredagen årets final för våra unga visare att gå av stapeln och Årets 
Kallblod är återigen inbokad under söndagen! 
 

Årsstämman 
Årsstämman gick av stapeln i Skara den 9 juni. De 44 deltagarna samlades under inledande fika innan det sedvanliga 

årsmötet startades. Årsmötet avslutades med avtackning av stämmans ordförande Håkan Erlandsson, avgående 

ledamoten i valberedningen Kristina Ahlström samt en gratulation av Lennart Gustafsson som fyllt 60 år.  

Efter detta presenterades årets ungdomsförening 2017 som blev Svenska 

Fjordhästföreningen för deras genomtänkta och engagerande ungdomsarbete. Checken 

på 10,000kr för vidare ungdomsarbete mottogs av Ella Råhlén och Helena Kättström. 

Lunch på det och deltagarna var laddade för en eftermiddag i informationens och 

diskussionens tecken. Ungdomsrådet informerade (se ovan) och sen tog Lennart vid med 

information från avelsgruppen och kanslichefen Annica fortsatte med information från 

kansliet. Därefter tog Kåre över och bad stämman om hjälp med att se framåt i tiden. 

Närmare bestämt 10 år. Var står SH då? Vad vill Ni att SH ska stå och arbeta för? Efter diskussionerna redovisade 

varje grupp och åsikterna sammanställdes. Stort tack för Ert engagemang under dagen!  

Ha nu en fortsatt trevlig sommar, där vi nog alla hoppas på lite mer regn! 
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