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Kvartalsbrev 1 – 2013 
God fortsättning på det nya året – 2013!  

Så här i årsskiftet gör man ofta en tillbakablick samtidigt som man har ett helt nytt, 
orört år framför sig. SH har haft ett innehållsrikt och intensivt år med bl a framtagande 
och driftsättning av en ny webbplats. En av de nya funktionerna på hemsidan är 
kalendern. Den vill vi gärna fylla med information om arrangemang som ni 
medlemsföreningar ska ha. På så sätt kan den bli en samlad kalender över det mesta 
som händer i hästavels-Sverige. Skicka in information om era utställningar, möten, 
clinics m.m. till web@svehast.se. Vidareutvecklingen av webbsidan kommer att 
fortsätta under 2013.  

Nya medlemmar 
Vi hälsar Kiger- och Mustangföreningen välkomna som medlemmar i SH. 

Beställning av betäckningsrapportblock 
Ni som har hingstar som kommer att betäcka under året – kom ihåg att beställa 
betäckningsrapportblock i god tid. Priset i år är 1030 kr inkl moms som betalas in på 
bg 5472-6930. Mer info hittar du här http://svehast.se/hingst 

Chip och starkare chipavläsare 
SH har från och med 1 januari 2013 förhandlat fram nya priser för chip och en starkare 
chipavläsare. För beställning av chip och avläsare tillämpas numera förskottsbetalning. 
Mer info hittar du här: http://svehast.se/id-bestalla-material 

SH:s projekt 2013 
Projekt är en viktig del av SH:s verksamhet och är till för medlemsföreningarna och era 
medlemmar. Passa på och var med och ta del av det som projekten har att erbjuda! 

Medlemsstöttan 
Ett HUS-projekt som löper under hela 2013, finansierat via HNS-medel. Projektledare 
är Ulrika Myhr. Ulrika kommer att arbeta nära er medlemsföreningar för att stötta och 
hjälpa er som känner att ni behöver coachas vad gäller er förenings 
ungdomsverksamhet. Vi vill under den här projekttiden nå en jämnare nivå på våra 
medlemsföreningars nivå vad gäller ungdomsengagemang och inflytande från både 
unga och äldre för att hjälpa er att bygga inför framtiden. Redan nu kan ni höra av er 
om ni vill att Ulrika ska komma till just erat årsmöte, medlemsmöte eller liknande. Hör 
av er för närmare information och upplägg. ulrika@svehast.se alternativt tel 0511-672 
32. 
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Avel & Sporten 
Projektets mål är att få nya typer av prestationsresultat för hästar i Blå Basen genom 
samarbete med berörda organisationer. Resultaten ska sedan kunna användas vid 
avelsvärdering. Projekt leds av Linda Andersson och finansieras av HNS.  

HNS-FRASA lösningen i praktiken 
Detta projekt forsätter även under 2013 och innefattar genomförande av den nya 
avelsorganisationen och spridning av kunskapen om denna till landets hästuppfödare 
och hästägare. Projektledare är Christina Storm som vill komma ut till er i föreningarna 
både regionalt och lokalt för att informera om det nya systemet. Samverka gärna över 
föreningsgränserna för dessa träffar. Projektet står för tid och resa – ni behöver bara 
hjälpa till med lokal, kallelse och fika. Projektet finansieras av medel ur 
Landsbygdsprogrammet. 

Exteriör för ungdomar 
Ett sexmånaders HUS-projekt finansierat med medel från HNS. Projektet är ett 
konceptprojekt som syftar till att SH ska arbeta fram en långsiktig plan för hur vi på ett 
tidigt stadium ska fånga upp unga som har ett intresse för exteriörbedömning. Vi 
hoppas även kunna väva samman det med SH’s exteriördomarverksamhet. 
Projektledare är Ulrika Myhr 
 
Exteriördomarutbildningen  
Detta projekt är förlängt till 31 mars 2013 för att domarkonferenser ska kunna hållas. 
Projektgrupp är Maria Andersson, Frida Erixon och Ulrika Myhr. 

HNS-projekt där SH deltar 
Upplev häst 
SH ingår som en del i ett gemensamt HUS-projekt som kallas Upplev Häst. Målet med 
projektet är att 5000 barn och ungdomar under 2013 ska få uppleva häst. Har ni 
någon idé om hur vi genom projektet skulle kunna profilera hästaveln och få barn och 
ungdomar intresserade av det – hör av er till Ulrika Myhr, projektledare, 
ulrika@svehast.se, tel: 0511-672 32 

Marknadsplatser – försäljning av svenska hästar 
Projektets mål är att skapa ett beslutsunderlag för HNS att hantera frågan vidare.  En 
webbenkät har genomförts om hur hästar skulle kunna säljas och köpas i framtiden. 

Avelsvärdering av hingstar 
Avelsvärdering av hingstar i SH:s regi sker på följande platser 
3 mars Suderby, Gotland 
7 april Axvall 
20 april Umeå 
21 april Boden 
Mer information finns här: http://svehast.se/avelsv%C3%A4rdering-f%C3%B6r-hingst 
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Styrelser 2013 
Enligt SH:s stadgar framgår följande: 
” Medlem ska snarast efter sitt årsmöte till SH:s kansli insända årsberättelse och 
årsmötesprotokoll samt uppge namn och adress till utsedda 
representantskapsledamöter samt namn och adress till den person som å 
medlemmarnas vägnar ska motta SH:s meddelanden.” 
 
Kom ihåg att skicka in detta till sh@svehast.se  
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