
Nyhetsbrev nr 10  - oktober 2020 
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. 

Vi välkomnar Emma Berg som timanställd hos oss på kansliet. Emma är en 19 årig hästtjej som precis har avslutat 

naturprogrammet och hon har nu jobbat hos oss i några veckor. Vi hoppas att hon skall trivas! 

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

exteriör, användbarhet och föreningsarbete/engagemang 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).  

 

Ungdomshelg vecka 48 
Vi planerar för en ungdomsträff i Jönköping den 28 november. Förhoppningsvis delvis fysiskt, delvis digitalt. Håll 

utkik, vi meddelar mer information både på hemsidan och Facebook samt i utskick till föreningarna inom kort!  

 

Visningsklass – träna på att visa häst vid hand digitalt 
Nu har vi till och med den 15 oktober haft 221 deltagare i vårt digitala träningstillfälle i att visa häst vid hand.  

Här har ni de raser med flest deltagande hästar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Handler Award 
Om du har fått Young Handler rosett på sommarpremiering eller 
utställning i år, glöm inte att dela med dig och tagga på Facebook eller 
Instagram #younghandleraward2020. 
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. Vi delar ut en rosett i ordinarie klass på 

avelsvärdering för hingst, sommarpremiering och utställning till unga 

visare upp till och med 26 år. 

 

Sommarpremieringar 2020 
I år var det ett speciellt år för oss alla p.g.a. Corona (Covid-19). Under våren kom 

restriktioner från Folkhälsomyndigheten om att endast 50 personer fick vistas på 

olika evenemang. Vi beslutade då att sommarpremieringarna skulle läggas upp i 

block. Max 15 hästar i varje block och två personer/anmäld häst och 3-åringar och 

ston som skulle stambokföras hade förtur. Klasserna för föl, sundhetskontroll av 

hingstar, frivilligt körprov, körbarhetsintyg samt visningsklass var vi tyvärr tvungna 

att stryka helt. Detta har givetvis påverkat antalet visade hästar i år, men vi är ändå 

mycket nöjda med 873 visade hästar (varav 159, 18,2%, som visades av Young 

Handler, ungdomar upp till och med 26 år).  

1. Shetl inkl. mini 58 

2. Gotlandsruss 28 

3. Welsh alla inkl. pb 24 

4. Fjordhäst   23 

5. Nordsvensk   16 

6. New Forest   13 

7. Connemara   10 

8. Svensk Ridponny 10 
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Betäckningssiffror och fölningsresultat 
Det är viktigt att resultat av genomförd betäckning rapporteras in så fort det är känt. Dels för att hingsthållaren ska 

kunna skicka registreringsunderlaget till fölägaren och dels för att man ska kunna hålla koll på fertiliteten både på 

ras- och individnivå. Även resultat där det inte fötts ett levande föl är alltså av vikt att rapportera in!  

Här finns mer information om hur man rapporterar resultat av betäckning:  

https://svehast.se/avel/information-till-stoagare/  

Ras 

Antal 
hingstar 

2018 

Antal 
ston 
2018 

Födda föl 
2019* 

Rapporterat 
födda föl % 

Antal 
hingstar 

2019 

Antal 
ston 
2019 

American Curly 6 11 7 63,64 2 5 

Amerikansk miniatyr 13 28 13 46,43 18 48 

Angloarabiskt fullblod 2 2 2 100,00 0 0 

Arabiskt fullblod 35 100 68 68,00 33 130 

Ardenner 61 319 185 57,99 62 304 

Basjkir 2 6 2 33,33 3 8 

Connemara 24 101 60 59,41 25 110 

Dartmoor 7 17 13 76,47 5 8 

Fjordhäst 31 113 83 73,45 30 136 

Gotlandsruss 108 442 295 66,74 107 463 

Haflinger 8 29 17 58,62 7 28 

Irish Cob 18 47 36 76,60 21 59 

Kaspisk häst 2 4 3 75,00 2 7 

Kigermustang 0 0 0 0,00 1 7 

Lipizzaner 6 14 9 64,29 5 10 

Morganhäst 11 22 14 63,64 9 29 

New Forest 26 117 73 62,39 28 110 

Nordsvensk 94 437 268 61,33 81 415 

Shetland 207 850 430 50,59 201 818 

Shire 0 0 0 0,00 1 1 

Svensk ridponny 11 102 71 69,61 13 125 

  672 2761 1649 59,72 654 2821 

* är resultat som är inrapporterade som levande fött föl i Blå basen.   

Siffrorna är hämtade från Blå basen runt november 2019. Antalet hingstar är hingstar där det rapporterats in 

betäckning för aktuellt år i Blå basen. Antalet ston är rapporterat antal ston betäckta av hingst av aktuell ras. Stoet 

själv kan tillhöra samma ras som hingsten eller annan ras.  

 

Pass 
Nu är det hög tid att ansöka om pass till era föl. Ansökan om pass ska vara inskickad senast 31/12 enligt 

lagstiftningen. På vår hemsida framgår vilka handlingar som ska vara bifogade till oss beroende på hur hästen ska 

registreras: https://svehast.se/ansoka-om-hastpass/  

 

Följ oss på våra sociala medier:      Svenska Hästavelsförbundet     @svenska_hastavelsforbundet             

Vi önskar er en fortsatt trevlig höst! 

Vinnande bidrag i hösttema tävlingen 

2018. Fotograf Helena Kättström.  

Vi kommer i helgen ha en tävling på FB 

om årets höstbild 2020. 
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