Nyhetsbrev 4, 2019
Kansli
Då våran duktiga medarbetare Lina Fröjd har gått vidare till nya utmaningar välkomnar vi Eleonora Stenberg, som tar
över hennes arbetsuppgifter. Vi hoppas att Eleonora kommer att trivas hos oss!

Månadens rasförening
I augusti presenterades Svenska Lusitanosällskapet som månadens ras och under september
uppmärksammades Svenska Connemarasällskapet. Vi har fått ta del av många härliga berättelser
och presentationer från uppfödare, hästägare och föreningen i våra sociala medier. Du vet väl att
du kan gå tillbaka och se allt vi publicerar om månadens ras på vår hemsida? Du hittar det under
”Om SH” klicka på ”Månadens rasförening”.

Solvalla, Djurens helg
Den 24–25 augusti var det dags för Solvalla och Djurens Helg. Det var 17 föreningar som hade ekipage på plats och
ungefär 10 av dem valde också att ha monterplats. Vi hade paddockprogram, öppet stall och dessutom hjälpte vi till
med ”prova på” ridning och körning. Det var en mycket lyckad helg i strålande solsken och vi är varmt välkomna
tillbaka 2020 då datumet som gäller är 29–30 augusti!

Hästivalen i Skara
Lördagen den 28 september arrangerades årets Hästival i Skara på Axevalla
travbana. SH fick även i år det ärofyllda uppdraget att få visa den otroliga
mångfalden bland våra raser. Vi hade representanter från flera föreningar
på plats; American Curly, Frieser, Nordsvensk brukshäst, Fjordhäst, Kaspisk
Häst, Shetlandsponny och Haflinger. De visade ett brett program i
paddocken i körhallen med bland annat Working Equitation, flertalet
tävlingsgrenar i Western, körning, en kadrilj och vanlig, hederlig dressyr!
Tusen tack till alla medverkande!

Sommarpremieringar
Det är totalt 1339 hästar som har visats på 34 platser i år, varav 20% (265st) var visade av Young Handler (unga visare
upp till och med 26 år). Det är också 37 unga visare som deltagit i en visningsklass på sommarpremiering. Vi vill tacka
samtliga inblandade; länskommittéer, platsansvariga, funktionärer, premieringsförrättare, hästägare, visare med flera
för ett väl genomfört jobb i år. Vi blickar nu framåt mot ett lika trevligt sommarpremieringsår 2020!

Avelsprojekt 2019
I avelsprojektet har man kunnat söka pengar för egna aktiviteter med tema avel, exteriör och användbarhet vilket
några stycken föreningar har gjort under året.
Matchningsprojekt
I matchninsgprojektet vill vi jobba med att matcha ridskolor med uppfödare från våra medlemsföreningar. Detta
fortgår och det planeras för en träff med rasföreningarna på Stallbacken under SIHS, där föreningarnas tankar och
idéer om detta skall tas med inför en eventuell fortsättning 2020.
Marknadsföring för uppfödare
Den 15 november bjuder HNS in till en kostnadsfri utbildning i kommunikation och sociala medier som går av stapeln
på Scandic Upplands Väsby. SH har 17 platser att fylla och vi har i dagsläget 15 anmälda uppfödare. Vill du vara med,
anmäl nu (så kollar vi om det finns platser kvar). Mejl; sh@svehast.se!

Utbildningspaket - till ridskolor
Inbjudan om att få ta del av vårt Utbildningspaket 1 har mejlats ut till över 400 ridskolor under juli
månad, och responsen har varit fantastisk! Vi har skickat över 120 paket! Efterfrågan på
Utbildningspaket 2 har också varit stor och under hösten är 8 st besök inbokade på ridskolor och 3
till har visat intresse för besök under senhösten. Ni kan läsa mer om våra utbildningspaket på vår
hemsida http://svehast.se/utbildning/utbildningspaket/

Ungdomsprojekt 2019
I Ungdomsprojektet har man även i år kunnat söka pengar för föreningarnas egna aktiviteter som skapar ett intresse
för avel, exteriör och användbarhet hos våra ungdomar. Vi har haft ett tiotal genomförda aktiviteter med många nöjda
deltagare.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har haft telefonmöten och de har haft representanter med
på SH:s styrelsemöten både på plats och på telefon. Kontaktperson på
kansliet är Jenny, Jenny nås på jenny@svehast.se, telefon 0511-441 884.
Tre representanter från ungdomsrådet var med båda dagarna under Djurens
Helg på Solvalla 24–25 augusti och höll bland annat i en visningsclinic i
paddocken. De fanns även på plats i montern för att hjälpa till och svara på
frågor från besökarna. UR var också inbjudna att medverka under
filminspelningen i Norra Ljunga den 1 september.
Den 14–15 september anordnade Strömma naturbruksgymnasium Grön
Helg och UR höll i en körclinic tillsammans med läraren Linus Elmelid.
Clinicen var uppskattad av besökarna och några vågade sig även ner i
manegen för att prova på tömkörning.
Ungdomsrådet finns också på Instagram och Facebook:
@ungdomsradet_sh

Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd

Filminspelning i Norra Ljunga
På sommarpremieringen i Norra Ljunga den 1 september så filmade Igelkott film under hela dagen, som ett
delprojekt i HUS. Detta är nu ihopklippt till en film som skall användas i framtida marknadsföring av
sommarpremieringarna. Vi tackar alla inblandade och ser framemot att premiärvisa filmen framöver.

Visningsklass
Förutom visningsklass på sommarpremiering så har flera föreningar och andra
organisationer arrangerat visningsklass på sina evenemang i år. Av årets
delfinaler som kommer att gå av stapeln på fyra ridskolor/skolor i oktober och
november är två genomförda och två kvar. De fyra platserna är: Ludvika Ridklubb
(26/10), Fridhems Ridklubb i Tranås (3/11), Suderbys Gård och Ridskola på
Gotland (7/11) och Källetorp Ridskola i Ängelholm (16/11).
Vinnarna på dessa platser kvalificerar sig till finalen i mässpaddocken fredagen den
29/11 kl 18,00 på Friends Arena under årets Sweden International Horse Show.

Young Handler Award 2019
Över 1000 rosetter är utdelade till unga visare på sommarpremiering och utställningar som visar häst vid hand i
ordinarie klass. Vi kommer även i år att utse ”meste visare” bland de ungdomar som visar, taggar
#younghandleraward och redovisar till oss!

Ungdomshelg
Helgen 25–26 januari 2020 genomförs vår årliga ungdomshelg på kansliet i Skara. Vi kommer att jobba med projektet
Schysst Stall och Emelie Espegren, psykologisk coach, är inbjuden att föreläsa vidare inom samma tema. Vi har även
bjudit in veterinär Lina Göransson, SLU, att föreläsa inom smittskydd och hur man kan förebygga smittspridning mellan
stallar.

Sweden International Horse Show 2019
Planeringen pågår för fullt inför SIHS 2019 och det är 27 medlemsföreningar som deltar i år. Vi har 5 st egna nummer
inbokade i stora arenan, dessutom deltar våra ekipage i både Owes ”OZ” nummer i matinén och i den sedvanliga
julavslutningen. Paddockprogrammet har över 100 programpunkter fördelat på 4 dagar och det är flertalet
gemensamma punkter som går av stapeln, bland annat exteriörtävlingen ”Stallbackens snyggaste”. Vi ser framemot
en intensiv men rolig vecka i Friends Arena första adventshelgen.

Halvårsmöte
Nu har vi spikat plats och datum för SH:s halvårsmöte 2019 till den 1 december på Friends Arena i Stockholm! Vi
planerar att starta kl 12,00 med enklare förtäring och avsluta ca klockan 16,00. Förutom lunch och sedvanliga
informationspunkter kommer Carl Dyrendahl och Erica Lindberg från LRF prata om bland annat företagsstrategier och
kvalitetssäkring. Ytterligare information och kallelse är skickat via mejl till SH:s medlemsföreningar.

Julledighet
Kansliet har öppet som vanligt under mellandagarna, men stänger telefontiden
2-3 januari 2020.

Följ oss på våra sociala medier
@svenska_hastavelsforbundet
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