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Kansli 
I och med hårdare restriktioner i (bland annat) Västra Götaland avseende att hindra smittspridning av Corona/Covid 

19 har kansliet stängt för oanmälda besök. Om ni önskar besöka oss så vill vi att ni alltid ringer eller mejlar oss och 

bokar tid innan! Detta också för att säkerställa att rätt person är på plats och kan ta emot er och ert ärende på bästa 

sätt! 

Följ oss på våra sociala medier:      Svenska Hästavelsförbundet     @svenska_hastavelsforbundet       

Flytt 
Sista veckan i januari flyttar kansliet till nya lokaler här i Skara. Från och med den första februari hittar ni oss på 

Stortorget 2. Vi kommer att ha kvar samma boxadress och vi byter inte heller telefonnummer.  

 

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 så här i slutet på året? Har du en idé och vill diskutera stöttning 
inom ramen för projektet, kontakta Petra (petra@svehast.se).  
 

Ungdomshelg vecka 48 
Tyvärr får vi inse att ungdomsträffen den 28 november i Jönköping inte går att genomföra fysiskt på grund av den 

ökade smittspridning av Corona/Covid 19 över hela landet. Redan anmälda ungdomar är kontaktade via mejl och vi 

återkommer strax med en inbjudan till digitala föreläsningar: 

Den 28 november kl. 9,30 – ca 12,00: Hästvälfärd – vad är det och varför är det 

viktigt? 

Och den 29 november kl. 13,00 inbjuds ni till en digital rundvandring hos Helena 

Kättström på Stuteri Kry! 

 

 

Visningsklass –digitalt 
Nu har ni chansen att tävla i att visa häst vid hand digitalt! Vi öppnar upp för 

bedömning enligt reglementet för visningsklass. Anmälan är öppen till och 

med den 1 december!  

Domare Lennart Gustavsson 

Kostnadsfritt för alla upp till och med 26 år! Naturligtvis får alla rosett, 

hederspris till de främst placerade i varje ålderskategori!  

Läs mer om regler och anvisningar på vår hemsida: 

https://svehast.se/bedomningar/digital-visningsklass/ 

 
Young Handler Award 

Glöm inte att beställa Young Handler rosetter i tid ifrån oss om ni har 
arrangemang kvar nu i november och december. Vi har inget lager med 
rosetter så beställ bara dem du verkligen tror du behöver! Och skicka snarast 
tillbaka om det ändå blir några över! 
Fattades det rosetter på plats? Bara hör av er 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 som visat häst på våra egna och våra medlemsföreningars arrangemang. 

mailto:petra@svehast.se


Sommarpremieringar 2020 
Nu finns statistiken för sommarpremieringarna 2020 upplagd på hemsidan: 

https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/statistik/ 

Vi är glada för att vi har kunnat genomföra premieringarna i år och vill tacka samtliga 
som på något sätt gjort det möjligt! 

Redan nu har vi så smått börjat att planera för nästa år. Under hösten och vintern tar vi 
emot önskemål om 2021 års sommarpremieringar från läns-/distriktskommittéerna 
och sammanställer detta. Dessutom går vi igenom "Regler och Anvisningar för 
sommarpremieringarna".   

       

Betäckningssiffror 2020 
Betäckningssiffrorna fördelade per ras hittar ni här: 

 https://svehast.se/wp-content/uploads/2020/11/Betackningssiffror_2020.pdf 

 

Sätt att rapportera betäckningar: 
Nedanstående tabell visar fördelningen mellan betäckningar rapporterade per papper och per webb sedan webbrapporteringen 

infördes säsongen 2016. 

Betäckningsår Papper Web Summa % papper %webb 

2016 2752 366 3118 88,26 11,74 

2017 2281 849 3130 72,88 27,12 

2018 1799 1101 2900 62,03 37,97 

2019 1673 1292 2965 56,42 43,58 

2020 1492 1799 3291 45,34 54,66 

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/  

Colormoor Dalia, diplom Hjärnarp 
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