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Kansli 
I och med de fortsatt hårda restriktionerna 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! 

 

Under julveckorna kommer vi att ha telefonväxeln stängd den 28 och 29 december I övrigt har vi telefontid som 

vanligt måndag, tisdag, torsdag och fredag helgfri vardagar mellan kl. 10,00–12,00 (0511–441 881).  Ni kan alltid 

mejla till oss på sh@svehast.se.  

 

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. Sista veckan i januari 

går flyttlasset och vi ber er också då vara uppmärksamma på eventuellt inställda alt ändrade telefontider i vecka 4. 

Vi kommer att uppdatera på både Facebook och hemsida vad som gäller i denna veckan. 

 

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/  

 

Digital föreläsning 28–29/11 
Den 28 november kl. 9,30 – ca 12,00: Hästvälfärd – vad är det och varför är det viktigt? Helena Kättström & Sanna 

Soleskog och den 29 november kl. 13,00 inbjöds vi till en digital rundvandring hos Helena Kättström på Stuteri Kry! 

 

Ett 30 tal mycket intresserade och engagerade deltagare följde 

föreläsningarna via Teams. Trots lite hackande nätverk ibland 

flöt det på riktigt bra och vi fick bland annat en genomgång av 

nyckelbegrepp i samhällsdebatten, vad djurskyddslagen säger, 

vilka regler som finns avseende hästhållning och en hel del 

andra fakta samt tips i det dagliga arbetet med hästar. Frågor 

inkom både direkt och i chatten vilket gav upphov till 

intressanta diskussioner och handfasta råd.  

 

 

Under söndagen bjöds det på en filmad rundvandring hos Stuteri Krys 

fjordhäststuteri och vi kunde både se och diskutera en del av de praktiska 

lösningar som de använt sig av på gården. Även här fanns tid för både frågor och 

funderingar under den timma som var avsatt. 

Trots att inte det digitala kan ersätta en fysisk träff så var det en mycket lyckad 

helg som gav mersmak! Vi har redan fått in önskemål om vad vi kan ha för 

ämnen på föreläsningar framöver. 

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


 

 

Visningsklass – digital tävling i att visa häst vid hand 
I vår digitala visningsklasstävling har vi nu bedömt, skickat protokoll och rosetter samt presenterat de 149 

deltagande ekipagen på FB och Instagram! Vi har sett massor av duktiga unga visare och hästar i utmärkt skick!  

Stort tack för ert engagemang. Tack också för att ni återkopplar och taggar #digitalvisningsklass2020.  

Vinnare i klass 11 (12–17 år) : Teddie Stjernberg, Nässlehults Nice Design, svensk ridponny 

Klass 12 (18-26 år): Emma Kjellman, Dizmo Joker, new forest 

Klass 13 (över 26 år): Ida Weber, Lundby Laura, connemara 

Bland våra yngsta deltagare (upp till och med 12 år) blev alla likaplacerade, ingen rangering! 
   

Avelsprojekt- SPAF - Svenskfödd ponny 
Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) har fått finansiering via Avelsprojektet för att kunna dela ut rosetter till de 

främst placerade svenskfödda ponnyerna i SM klasser 2020. Rosetter är i år skickade till ryttarna p.g.a. de 

restriktionerna gällande bl.a. publik på plats. (OBS! rosetter till Hopp SM ej skickade än). 

Kul att så många SM tävlingar ändå har gått att genomföra under 2020 och kul att se våra svenskfödda ponnyer 

hävda sig väl. Grattis till alla inblandade och tack SPAF för denna insats! 

 
 

Avelsvärdering hingst 2021 
Under våren 2021 planerar vi för avelsvärdering för hingstar på följande datum och platser: 

11 april 2021. Skålltorp (Skaraortens ryttarförening), Axvall, Skara. 
Nämnd: Elisabeth Ljungstorp & Liselotte Erixon 
17 april 2021. Wången. 
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp 
24 april 2020. Övre Norrland (troligen runt Piteå/Luleå) 
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp 
Håll koll på vår hemsida för ändringar: https://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/ 
 

Observera att hingstar av de raser där SH är avelsorganisation (dartmoorponny, rysk basjkir, shagya-arab, 

kaspisk häst, american curly, shire, haflinger, clydesdale, amerikansk miniatyrhäst, exmoorponny och 

kigermustang) även kan delta 7 mars 2021 på Gotland där Svenska Russavelsföreningen arrangerar 

avelsvärderingen.  

 
 

 

 

 

Vi önskar er en riktigt GOD JUL 

och GOTT NYTT ÅR! 

https://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/

