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Kansli 
Från och med den 1 september har vi telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag. Telefonväxeln är alltså stängd 
på onsdagar. Ni kan alltid mejla oss på sh@svehast.se. Avser ni att besöka oss så vill vi fortfarande att ni meddelar 
oss detta innan ni kommer så att vi säkert är på plats och kan hjälpa er. 

 

Följ oss på våra sociala medier:      Svenska Hästavelsförbundet     @svenska_hastavelsforbundet                     

 

Evenemangskalender på hemsidan 
Om ni är igång med evenemang (självklart Corona anpassade) så lägg gärna upp dem i vår evenemangskalender på 

hemsidan: https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/ 

 

Betäckningsrapportering 
Tänk på att sista datum för att rapportera in årets betäckningar är siste september. I år infaller detta datum på en 

onsdag, beställ dina betäckningsrapporter i god tid! 

Beställning av tryckta rapporter skickas per post och måste beställas 

senast måndag 28/9 kl. 12.00. Beställning av elektroniska rapporter ska 

vara gjord senast onsdag 30/9 kl. 15.00.  

Smidigast lägger du din beställning i webbutiken på SH:s hemsida, där du 

bl.a. kan betala med kort eller via faktura. Kom ihåg att ange hingstens 

namn och nummer i rutan för ordernoteringar i kassasteget! 

Beställningar som inkommer efter ovanstående datum och tider skickas 

så fort som möjligt men det är inte säkert du hinner motta dem innan sista 

rapporteringsdag. Tänk också på att vi inte ansvarar för postens slarv. 

 

Ungdomsprojekt 
Vi har även i år möjlighet att bevilja bidrag för aktiviteter hos medlemsföreningarna som skapar ett intresse för avel, 

exteriör, användbarhet och föreningsarbete hos ungdomar. Nytt för i år är att ansökan måste gå via riksföreningen. 

Kanske läge att göra något digitalt? Har du en idé och vill diskutera stöttning inom ramen för projektet, kontakta 

oss (sh@svehast.se).  

Exempel på aktiviteter som har fått/kommer att få bidrag under kvartal 3: 

✓ Föreningen Nordsvenska Hästens ungdomar har haft ett läger inklusive ”visa häst vid hand” 
träning 

✓ Skåne Russ bjöd in till digital handlerklass 
✓ Shetland Syd anordnade en trivseldag på stuteri 
✓ SPAF delar ut rosetter till svenskfödda ponnyer på SM tävlingar  

 

Visningsklass - digitalt 
Hela 212 stycken startande ekipage har vi haft till och med dagens datum 

i vårt digitala träningstillfälle ”visa häst vid hand”.  Det är hästar av 

ungefär 25 olika raser och flest visade hästar är av rasen shetlandsponny 

(standard och mini) följt av gotlandsrussen som i slutskedet gick förbi 

welsh (alla kategorier inkl. partbred)!  Åldern hos visarna har varierat i 

spannet mellan 3 till 26 år, där flest deltagare har varit födda mellan 

2006–2012 (8–14 år).  

https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/
mailto:sh@svehast.se


Young Handler Award 
Om du har fått Young Handler rosett på sommarpremiering eller utställning i år, glöm inte att dela med dig och 

tagga #younghandleraward2020 #younghandleraward. Ni kan också mejla foto och info till petra@svehast.se. 

Fattades det rosetter på plats? Bara hör av dig i efterhand, sh@svehast.se, så skickar vi på posten. 

Trots Corona restriktioner och inställda/senarelagda arrangemang så har våra rosetter delats ut på ett tjugotal 

platser, utöver våra sommarpremieringar. Hör gärna av er om ni vill ha rosetter till höstens eventuella arrangemang. 

(petra@svehast.se). 

 

Sommarpremieringar 2020 
Premieringar har en lång tradition i vårt land, då det första premierings reglementet infördes 1874. Den sunda och 

goda aveln som kännetecknar hästbeståndet i Sverige har byggts upp genom duktiga uppfödare som har låtit 

avelsvärderat sina hästar. 

 Då detta skrivs i mitten av september börjar sommarpremieringsåret närma sig sitt slut. Endast några platser är 

kvar att genomföras. Under våren såg det mörkt ut att kunna anordna premieringar runt om i vårat land pga. 

pandemin. Men ambitionen från SH var att finna lösningar så att inte hela året gick till spillo. På ett flertal möten 

hölls diskussioner på hur vi skulle kunna göra trots restriktionerna på ett smitt säkert sätt. Vi beslöt att hästarna 

skulle visas i block med max 15 hästar, mad 45 hästar per dag, två personer per häst, ett minimum av funktionärer, 

ingen publik och uppehåll mellan blocken. Telefonmöten hölls med samtliga distriktskommittéer som informerades 

och fick komma med synpunkter. Kommittéerna förstod allvaret i situationen och var positiva till genomförandet 

och beslutet blev att anordna premieringarna på samtliga 35 platser i landet.  

Det är med stor glädje och tacksamhet vi kan konstatera att det kunnat genomföras på bästa sätt. Hästägarna har 

visat förståelse för upplägget och respekterat de angivna reglerna. Funktionärerna som arbetar ideellt har som vid 

alla år gjort ett mycket gott jobb. Hela sommarpremieringarna är beroende av funktionärernas intresse och 

engagemang att ställa upp vid arrangemangen, ett stort tack för detta. Det som saknats har varit närvaro av publik 

och den sociala kontakten som är brukligt normala år. Givetvis är avelsvärderingen det viktigaste men att träffa och 

umgås med likasinnade är en stor del av att närvara på sommarpremieringar. Sommarpremieringsdagarna ska vara 

en folkfest. 

Hur många hästar som visats under året är inte klart ännu, men uppslutningen har varit god, trots att klasserna med 

föl, sundhet, valacker, KBI och FKP detta märkliga år hade strukits pga. en viss återhållsamhet med antalet anmälda 

hästar. På förhand hade vi inga aningar om antalet som skulle kunnat anmälas till en dag.  Det hade visserligen 

kunnat vara fler individer på flera platser men selekteringen hos hästägarna har kanske varit lite hårdare detta år, 

samt att en del valt att stanna hemma pga. smittorisken vilket man måste ha förståelse för. Glädjande är att 

påfallande stora ringar med Shetland har visats. En förklarning är kanske att flera av rasens utställningar inte kunnat 

genomföras. Vi hoppas att denna utveckling kvarstår och att alla hästägare av de olika raserna som har ett avtal 

med SH om deltagande vid sommarpremieringar förstår skillnaden mellan avelsvärderingar och utställningar. 

Kvalitén på de visade hästarna oavsett ras har varit god.  

Under hösten inleds nu planeringen för kommande sommarpremieringsår. Vi får hoppas att det blir som i normala 

år. Att anmäla och visa på sommarpremiering är av största vikt för svensk avel och vi ser fram mot ett stort antal 

hästar under 2021./ Lennart Gustavsson, Svenska Hästavelsförbundet 20200912 

 


