
 

 

Nyhetsbrev 2, 2019 
 

Månadens rasförening 
I mars var månadens rasförening Svenska Russavelsföreningen och nu i april är 
det Svenska Angloarabföreningen. Vi har fått in flera fina foton och trevliga 
presentationer om dessa raser och responsen har varit hög. Svenska 
Russavelsföreningen presenterades i 21 olika inlägg där ett specifikt inlägg 
toppade och nådde ut till nästan 13 000 personer. Det var historian om 
gotlandsrusset ”PELLA – EN RIKTIG ÖVERLEVARE (historia från Lojsta)” som fick 
69 delningar, 43 kommentarer och 649 personer har gillat inlägget. I maj väntar 
presentationer från Exmoorponnysällskapet som då är månadens ras. 

 
EuroHorse 
Under EuroHorse mässan 2019 hade vi nio hästar på plats från 8 olika föreningar som hjälpte oss med våra 
programpunkter som genomfördes 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: 
Familjen Kurkinen, Tuff, Swedish Caspian Horse Association 
Familjen Kurkinen, Almnäs Leopard, Svenska Shetlandssällskapet 
Eva Billberg, Elvis & Yas, Svenska American Curlyhorse-föreningen 
Sara Rutgersson, Ravenna von Hafling, Svenska Haflingerföreningen 
Team Hjorttorp, Narva KL, Svenska Russavelsföreningen 
Anna Linnér, Ysolde af Riddarhagen, Svenska Frieserhästföreningen 
Johanna Nygren, Violino alto Castel, Svenska Lusitanosällskapet  
Jessica Jacobsson, Nitro, Föreningen Nordsvenska Hästen 
 
 

Ungdomsrådet på EuroHorse 
SH:s ungdomsråd hade 7 representanter på plats under Göteborg Horse Show. De höll 
bland annat i en clinic om hur man visar häst för hand. En fototävling med temat 
VÄNNER arrangerades också och vinnarbilden vann med motiveringen: ”En bild som 
visar två kompisar som håller ihop i vått och tort och hjälper varandra genom livet!”. 
Ungdomsrådet tog även tillfället i akt och undersökte hur stor kännedomen på mässan 
var kring sommarpremieringar och varför de arrangeras.  
 

Referat från ungdomsrådet: 
”Under lördagen på Eurohorse hade ungdomsrådet sin första fysiska träff för 2019. Målet med dagen var att 
uppmärksamma och marknadsföra oss. Vi träffades vid öppning och planerade upp dagen. Shopping och umgänge 
varvades med marknadsföring och våra aktiviteter. Sju av nio ungdomar fanns på plats. 
   På lunchen passade vi på att blicka fram i 2019 och planera aktiviteter. Bland annat pratade vi om Djurens Helg 
som går av stapeln den 24–25 augusti. Missa inte detta! Även där kommer vi att finnas på plats. 
   Vi visade groomingtips i klapphagen på eftermiddagen och på kvällen hade vi en miniclinic som handlade om att 
visa häst för hand. Där hade vi med Welsh ponnyn Menai Rolled Gold och kaspiska hästen Tuff. Det var en kort 
uppvisning med fina ponnyer.” 

 

Avelsvärdering hingst 
SH arrangerar under 2019 tre avelsvärderingar för hingstar. Första bedömningen har hunnit gå av stapeln i Piteå 13 
april med 8 anmälda hästar. 28 april är det Skålltorp och Wången som är platsen för avelsvärdering. På dessa tre 
platser visas totalt 33 hästar av 10 olika raser. Resultaten kommer läggas in i Blå basen. Resultat från 
avelsvärderingar arrangerade av andra avelsorganisationer publiceras även de i Blå basen. Du kan hitta resultat 
tillbaka till 2002 genom att på följande länk välja önskat år och Avelshingstvärdering som typ av evenemang: länk 

Fotograf: Liselotte Erixon 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=sok_ev_1


 

 

Sommarpremieringar 
Glöm inte att planera in årets sommarpremieringar! Vi håller just nu 

på med förberedelser inför sommarpremieringarna 2019, under april 

skickar vi ut all information till premieringsförrättare, platsansvariga, 

avelsorganisationer m.fl. Datum och platser finns uppdaterade på 

vår hemsida här. Propositionerna publiceras och anmälan öppnar i 

början av maj. 

 

Visningsklass 
Efter god respons kommer vi på 2019 års 
sommarpremieringar återigen erbjuda alla upp till och med 26 år att deltaga i en 
visningsklass. Detta var en bedömningsklass som prövades för första gången under 2018, 
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. 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! 
Kvarts- och semifinal 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! Vid övriga frågor hör av dig till kansliet. 

 

Betäckningssäsong  
Betäckningssäsongen börjar smått dra i gång, tänk på att köpa 

betäckningsrapporter till din hingst i god tid. Med fördel rapporteras 

betäckningarna via webben. Dessa elektroniska rapporter säljs styckvis. 

Pappersrapporter säljs i block om 10. Mer information finns här.  

 

 

Rapportera resultat av betäckning 
Nu har fölningssäsongen kommit igång på allvar. Tänk på att rapportera in resultatet, även i de fall stoet inte blivit 

dräktigt. När ett levande föl är fött kontaktar du hingsthållaren för att få betäckningsrapporten som ska bifogas vid 

ansökan om pass. Mer information om rapportering finner du här. 

 

Ungdomsrådet 
Alla ungdomar från SH:s ungdomsråd presenteras löpande både på SH:s 

ungdomsråds- och Svenska Hästavelförbundets Facebooksida. De är nio 

ungdomar som ska verka för att föra in ungas perspektiv dvs. ungas 

kunskaper och erfarenheter, inom hela SH:s verksamhet. Ungdomsprojektet 

är ett initiativ inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka 

medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och 

exteriör samt skapa ett intresse för föreningsarbete. Ungdomsprojektet är 

inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). 

Representanter kommer att finnas på plats under stämman och presentera 

en årsplan för bland annat kommande evenemang där ungdomsrådet ska 

medverka samt egna aktiviteter och tillställningar. 
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svehast.se/wp-content/uploads/2019/04/Tider-platser-2019_hemsida.pdf
http://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/
http://svehast.se/avel/information-till-stoagare/


 

 

Ungdomsprojekt 2019 
I ungdomsprojektet jobbar vi även i år med att skapa ett intresse för avel, exteriör och brukande samt stötta våra 

medlemsföreningar med 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 - grundutbildning 
Den prestigefyllda grundkursen, Hästnäringens Unga Ledare som arrangeras i HNS regi är 
öppen för unga mellan 15–20 år. I år har tre ungdomar har antagits från SH, Anna Bowall, 
Esther Hillbom och Paulina Hecht Hemmingsson. De är nominerade av Svenska 
Basjkirhästföreningen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska Russavelsföreningen. 
Första träffen skedde i Göteborg under Göteborg Horse Show. 
 

 
 

Young Handler Award 2019 
För 2019 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 få in en kort redovisning, gärna med foto, efter genomförd 
utställning/premiering och vi har en text om ungdomsprojektet 2019 som skall 
läggas in i ev. katalog eller användas som speakertext! Glöm inte att uppmana 
era unga visare att hashtagga #younghandleraward vid publicering av inlägg på 
Instagram och Facebook. Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du 
också med i tävlingen Young Handler Trophy och vid årets slut kommer bland 
annat meste visare att premieras. 

 

Avelsprojekt 2019 
I avelsprojektet vill vi i år även nå ut till nya marknader för att fler skall upptäcka våra medlemsföreningars olika 

raser och dess användningsområden. Ett utbildningspaket finns nu färdigt för användning vid besök hos tex ridskolor 

och naturbruksskolor. Vidare stöttar vi fortfarande föreningarna med bidrag för egna utbildningar med olika tema, 

bland annat avel – exteriör – brukande, ofta tillsammans med ungdomsprojektet. 

Hör av er till kansliet vid frågor eller funderingar och lämna in förslag med vad just 

er förening vill arrangera! 
 
Under Svenska Basjkirhästföreningens jubileumshelg genomfördes en träff 

finansierad av vårt Avelsprojekt. Lennart Gustavsson föreläste om avel, exteriör 

och brukbarhet för de elva deltagarna hos Basta Basjkir i Nykvarn. 

 

 

Falsterbo 
Ett femtontal föreningar har tackat ja till att medverka i en rasparad 

under invigningen av Falsterbo Horse Show söndagen den 7 juli kl. 12,30 

på internationella dressyrbanan! Vi tackar för förtroendet att få visa upp 

oss även här, och återkommer med presentationer av medverkande 

ekipage och föreningar! 

 

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


 

 

Solvalla, Djurens Helg 
Den 24–25 augusti går Djurens Helg av stapeln på Solvalla. Det är ett evenemang som har ett besöksantal på ca 
10,000 personer dessa två dagar. I år har man bjudit in SH och våra medlemsföreningar för att utveckla hästdelen. 
Det kommer att bli paddockprogram, rastorg med montrar för de föreningar som vill, samt eventuellt öppet stall och 
klapphagar. Anmälan från föreningarna är fortfarande öppet men i nuläget har vi minst 15 rasföreningar på plats. 
Sen tidigare finns det lantgård, smådjur, kattutställning, papegojor, reptiler, tivoli, artister, uppträdanden, 
ponnyridning/körning och hunduppvisningar med möjlighet att prova på en mängd olika aktiviteter tillsammans med 
sin hund och instruktör samt ett stort mässområde som är både djur och familjeinspirerat.  
Save the date – både publik och fler ekipage är välkomna!  
 
 

Fototävling i påskens tema 
SH inleder påskveckan med en fototävling där alla bidrag med en mix av häst och påsk är välkomna. 

Tävlingen är arrangerad på SH:s Facebooksida och avslutas på onsdagen 17 april. Vi har redan fått in 

en mängd härliga bidrag, kansliet kommer få det svårt att utse vinnare.  

 

Kansli 
Vi vill påminna om att våra telefontider är helgfria vardagar mellan kl. 10:00–12:00 på telefonnummer  
0511–441 881. Kansliet är stängt klämdagen 31 maj, alltså ingen telefontid den dagen. Under sommarsemestern 
kommer vi att ha telefontid på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 10:00-12:00. Vi återkommer med 
information om vilka veckor detta gäller. Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att hålla er uppdaterade,  
där lägger vi ut mycket information! 
 

Stämma 2019 
SH:s årsstämma går av stapeln den 4 maj i Skara. Vi startar med fika 

kl. 10.30 och stämman börjar 11.00 med beräknat avslut kl. 16.00. 

Vi kommer även att ha en Workshop på temat ”Hur lyfter vi svensk 

hästavel?” 

Prisutdelning till Årets SH häst och Årets Ungdomsförening 2018 
kommer att ske under stämman. Vi önskar er alla välkomna till oss 
denna dag! 
 

 


