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Information till hästägare inför sommarpremieringarna där 

Svenska Hästavelsförbundet (SH) är regional administratör (arrangör). 
 

 

VIKTIG INFORMATION 

Information om Sommarpremieringarna med anledning av corona (covid-19) 

 
Se hemsidan https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/ 
 
 
 

Nytt för 2021 
Svenska Welshponny & Cobföreningen har nu valt att teckna avtal med SH om 
sommarpremieringarna. Det är därmed öppet för Welshponny (raskod 35), Welsh Mountain 
(raskod 36), Welsh Cob (raskod 37), Werlshponny av Cob-typ (raskod 42) samt Welsh partbred 
(raskod 87) att visas på premiering. 
Vi vill hälsa er varmt välkomna! 
 
Exteriör beskrivning 
I år har vi öppnat upp för exteriör beskrivning för hästar registrerade med raskod 00 (okänd 
härstamning), 10 (specialras), 60 (korsningshäst) och 70 (registrerat hästdjur). Dessa hästar får 
kritik men inga poäng utdelas. Information om detta finns i regler och anvisningar för 
sommarpremieringarna på vår hemsida. 
https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf 
 
Körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker,  
Frivilligt körprov (FKP) och Körbarhetsintyg (KBI). 
Samtliga raser som kan visas på sommarpremieringar (ej hästar med raskod 00, 10, 60 & 70) kan 
genomföra körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker samt FKP och KBI vid särskilt utvalda 
premieringsplatser. Rasvisa regelverk kan förekomma om avelsorganisationen (AO) är annan än 
SH. Mer information finns i regler och anvisningar för sommarpremieringarna. 
https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf 
 
Fjordhäst 
Sedan tidigare godkända hingstar av rasen fjordhäst kan inte visas för sundhetskontroll. Kontakta 
Avelsorganisationen för mer information. http://www.fjordhastforeningen.se/ 
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Regionala administratörer (arrangörer) 
Det finns fyra regionala administratörer som arrangerar sommarpremieringar i landet: 

Regional 
administratör 

Kontaktperson Mail Telefonnummer 

Svenska 
Hästavelsförbundet 

Maria 
Andersson 

maria@svehast.se SH:s växel:  
0511-441881 

N:a Älvsborgs 
Hästavelsförening 

Christina 
Wallin 

wallin.brana@telia.com 0702-372734 

Hushållningssällskapet 
Västra 

Karin Östlund karin.ostlund@hushallningssallskapet.se 054-545602 

HS Norrbotten-
Västerbotten 

Helene 
Skogqvist 

helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se 0703-434254 

 

Om ni har frågor om sommarpremieringarna ber vi er kontakta respektive regional administratör. 

 

Vänligen läs propositionen för premieringen innan du anmäler din häst till 
arrangemanget.  
https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/ 
 
 

Anmälan sker elektroniskt via Blå Basen 
Du kan anmäla din häst elektroniskt via SH:s hemsida www.svehast.se. Uppgifter om hästens 
härstamning m.m. tas direkt från Blå Basen och behöver inte registreras manuellt.  
Hästägare som inte kan anmäla elektroniskt skickar in en anmälningsblankett som finns att ladda 
ner på vår hemsida www.svehast.se.  
Anmälningsavgiften ska vara SH tillhanda senast nästkommande helgfria vardag efter sista 
anmälningsdag. Du kan själv kontrollera på vår hemsida att din anmälan har status 
”Godkänd”, dvs. att anmälningsavgiften har inkommit. Anmälan är endast giltig först då både 
anmälan och anmälningsavgiften är SH tillhanda.  
Resultaten från premieringen kommer att redovisas elektroniskt i Blå Basen.  

 
Visningsberättigade raser 
Vilka raser som kan delta på sommarpremiering framgår av Svenska Hästavelsförbundets regler 
och anvisningar för sommarpremieringar. Eventuella tillägg kan komma att ske i samband med att 
SH blir godkänd avelsorganisation för ytterligare raser som då valt att delta vid 
sommarpremieringarna eller om annan avelsorganisation tecknar avtal om sommarpremieringarna 
med SH. 
 

Avelsvärdering 
Alla raser avelsvärderas inte på plats utan detta sker i efterhand hos avelsorganisationen.  
Raser som inte avelsvärderas på plats är Arabiskt fullblod, Connemara, New forest och Welsh. 
För information om avelsvärdering vänligen kontakta din avelsorganisation. 
 

Hästägarförsäkran 
Hästägarförsäkran skickas hem till hästägaren/anmälaren och ska skrivas under av de två personer 
som kommer till premieringsplatsen med hästen. Hästägarförsäkran kommer lämnas till en 
funktionär vid infarten och fungerar som en inträdesbiljett. 
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Smittskyddsrutiner 
Veterinärmedicinska rådet har tagit fram smittskyddsrutiner för arrangemang 
https://svehast.se/smittskyddsrutiner/ 
 

Nummerlappar 
Hästägaren medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor. 
 

Identitetskontroll av deltagande hästar 
Alla hästar som deltar på en sommarpremiering ska identitetskontrolleras via hästpass och 
chipavläsning eller via hästpass och signalement. Identitetskontrollen kan, av 
premieringsförrättaren, delegeras till av SH godkänd ID-kontrollant.  
Detta innebär en särskild station för identitetskontroll som alla hästar ska passera innan de 
bedöms. 

Glöm inte hästpasset! 
Man får inte transportera en häst utan att ha passet med sig. Passet behövs även för  
ID-kontrollen. Skulle man ändå glömma passet ska chipet läsas av vid ID-kontrollen och noteras 
på protokollet. 
Är inte hästen chipmärkt ska kontrollanten rita av hästens tecken och virvlar på en 
signalementsbeskrivningsblankett som skickas in till oss, tillsammans med protokollet, efter 
bedömningen. 
Hästen får visas och genomföra eventuellt bruksprov. Resultat redovisas i Blå Basen då 
oklarheterna är utredda tillsammans med aktuell avelsorganisation. Rosett och protokoll skickas 
till hästägare/anmälare i efterhand. 
 

Mätning 
Mätning av mankhöjd, bröstomfång och skena ska utföras på samtliga hästar tre år och äldre. 
Mätningen kan, av premieringsförrättaren, delegeras till annan lämplig person.  
Resultat av mätning kan endast överklagas på plats, till premieringsförrättaren, innan 
exteriörbedömningen. Eventuell ommätning sker efter beslut från premieringsförrättaren. 
 

Young Handler 
Alla visare upp till och med 26 år kommer även i år att få en speciell ”Young Handlerrosett”, en 
rosett per visad häst. Detta är ett led i SH:s ungdomsprojekt 2021 som vill uppmuntra ungas 
intresse för avel och exteriörbedömning. 
Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) 
genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel 
avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och 
brukshästar.  
Young Handler meddelas när du anmäler din häst. 
Efter att du har fått din rosett så får du gärna lägga ut ett foto av dig och hästen på sociala medier 
(facebook och instagram) och tagga det med #younghandleraward2021 #svehast 
#sommarpremiering så kan vi uppmärksamma det på SH:s facebook och hemsida. 
Om du inte har fått någon rosett på plats kan du kontakta Petra Alm via mail petra@svehast.se så 
skickar hon en rosett i efterhand. 
 

Generalmönstring 
I år finns det möjlighet att visa shetlandsponnyer för generalmönstring på följande platser 
Wången, Bollnäs, Rättvik, Luleå och Umeå (Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten 
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arrangerar premieringarna i Luleå och Umeå). Vänligen kontakta Sveriges Shetlandssällskap, 
https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/ för vidare information. 
 

Hjälmkrav 
Person under 18 år ska bära hjälm vid all hantering av häst på premieringsområdet. 
 

Enkelt bruksprov 
De enkla bruksproven finns som ett ridprov och två varianter av körprov. Hästägaren väljer själv 
vilket av de enkla bruksproven denne vill göra om inget annat anges i rasvisa krav eller rasvisa 
reglementen.  
 

Katalog 
Katalogerna för sommarpremieringarna kommer finnas för utskrift på SH:s hemsida. Vi skickar även 
ut katalogen till respektive hästägare/anmälare. 
 

Annonsering i katalog 
Det finns möjlighet för privatpersoner och företag att annonsera i katalogerna. Katalogerna 
trycks i A5 och vi vill få in färdigt material som en jpg bild. Kostnad för annons är  
600 kr/helsida/katalog eller 400 kr/halvsida/katalog (vi trycker ej i färg). Dessa priser gäller 
oavsett hur många premieringsplatser det är i samma katalog. Annonsen ska vara SH tillhanda 
senast sista anmälningsdag för aktuell plats, se respektive proposition. 
Sprid gärna detta vidare och/eller maila din annons till maria@svehast.se.  
Ange vilken katalog du önskar ha din annons i samt namn, adress och mailadress för fakturering 
av annonskostnad. 
 

Information 
Informationen om sommarpremieringarna, på vår hemsida, kan förändras av olika skäl, sjukdom 
etc. varför vi starkt rekommenderar regelbundna besök på vår hemsida www.svehast.se för att 
kontrollera eventuell uppdaterad information. 
Ansvarig för sommarpremieringarna på SH:s kansli är Maria Andersson. Henne når ni via mail, 
maria@svehast.se alternativt via telefon, 0511-441881. Se hemsidan för öppettider, mail är 
säkrast. På grund av semester kommer kontaktperson att variera under sommaren, det går dock 
bra att maila maria@svehast.se under hela säsongen. 
 

 
 

Med hopp om en trevlig premieringssommar! 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Svenska Hästavelsförbundet 
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