Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Svenska Shirehästföreningen avger här sin verksamhetsberättelse för 2016.
• Styrelsen har bestått av ordförande Annika Jonasson, kassör Therese Karlsson, vice
ordförande och sekreterare Pernilla Uberth, vice kassör och ansvarig föreningsartiklar
Emelia Kosel, ledamot Linda Ahrnborg, ledamot Lina Ringblom, suppleant Mikaela
Janolsgården och suppleant Stella Jacobson. Vi tackar också vår webmaster Lina Runander.
• Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Vi har också haft ett fysiskt
möte i Trollhätten den 22 oktober. Föreningens årsmöte var den 13 februari i Eksjö.
• Under året har föreningen gett ut 2 nummer av Giganten, ett under våren och ett lite tjockare
nummer under hösten.
• Riksgruppen, bestående av Therese, Linda och Emelia, har under året påbörjat riksarbetet
inför sommaren 2017 och det i samverkan med Hästriket Roslagen, ett par telefonmötet har
skett och Riks är nu bokat till den 29 juli på Toftinge Gård.
• Den 6 februari deltog Pernilla Uberth och Emelia Kosel på domarkonferens ordnad av
Svenska Hästavelsförbundet.
• Det skedde under 2016 på initiativ av holländska Shire Horse Society, i samverkan med
Tysklands shirehästförening, en avelsvärderingsturné i Europa där ledamöter från Shire
Horse Society under ett par dagar reste runt i Europa och utförde avelsvärderingar på
anmälda shirehingstar. År 2016 skedde detta första helgen i april. Sverige hade detta år inga
shirehingstar anmälda till vårens avelsvärderingar men våra Europeiska shirehästgrannars
initiativ till att arrangera denna turné ses som väldigt positivt.
• Det var ett antal individer som senare under sommaren visades på premiering och för
sundhetskontroll och dessa var Brånas Haddock, Brånas Tomatin, Majagårdens Chris-Ti
samt Concords Alvin.
• Medlemmar bjöds i maj in att delta på föreläsning i Nyköping kring temat ”Fölning och det
växandet fölet”, en utbildningskväll som arrangerades av Södermanlands hästavelsförening i
samverkan med Evidensia Djursjukhus och Agria.
• Den 11-12 juni planerade föreningen att för Shirehästföreningens medlemmar hålla en
kurshelg med Mikaela Janolsgården utifrån området Trick och frihetsdressyr. Kurshelgen
skulle ha bestått av praktiska övningar och teori men tyvärr blev antalet deltagare för få så
helgen fick lov att avbokas.
• På Svenska Hästavelsförbundets stämma i Skara den 4 juni, var Annika Jonasson ombud
och på halvårsmötet i Stockholm den 25 november Ing-Marie Pettersson. I år var det ingen
ny information som berörde våra raser som behövde lyftas på dessa mötet.
• Föreningen deltog även 2016 på Stockholm International Horse Show och kontaktperson
inom föreningen för detta arrangemang var Emelia Kosel. Tack vare sponsring från HNS,
Hästnäringens Nationella Stiftelse, har samtliga rasföreningar möjlighet att marknadsföra
sina raser med monter och paddock-program, alldeles gratis. Förfrågan om medlemmar ville
delta med sin häst/sina hästar gick ut på hemsidan och i Giganten, de som kom att delta var
Emelia Kosel med Kosels Sleipnir och Ferrywell samt Harriet Nilsson med Herkules

Karelia. Personlig inbjudan från Svenska hästavelsförbundet hade även gått till Mikaela
Janolsgården som deltog med Aragorn. Deltagandet på mässan ”Horses Made in Sweden” är
ett utmärkt tillfälle att marknadsföra raserna och det kan märkas ett tydligt ökat intresse för
raserna både under mässan och efteråt. Styrelsen vill här tacka alla som ställt upp med
träning, transport, monterpersonal, hästskötare och så er hästägare och naturligtvis också ett
stort tack till Petra Alm på SHs kansli som är den som samordnade allt för oss på mässan.
• Under Sweden Internationel Horse Show på Friends arena gick den 26/11 Årets Kallblod av
stapeln inne i lilla paddocken. Det var i år Nordsvenska hästen som var arrangör. Det var tre
medlemmar som bjudits in för att tävla nämligen Emelia Kosels med clydesdalesto
Ferrywell samt Therese Karlsson och hennes shiresto Majagårdens Chris-Ti och slutligen
Ing-Marie och Roger Pettersson med shirehingsten Concords Alvin, de sistnämnda valde att
avstå deltagande pga säkerhetsbrister varpå frågan istället gick till Jan och Anette
Bergström som efter att ha strukit hingsten Shiregårdens Mr Muscle istället kom med
Shiregårdens Black Baron. Majagårdens Chris-Ti kom att sluta på en hedrande 2:a plats på
stosidan bakom vinnaren fjordhästen Vijol som även slog bästa hingst som blev ardennern
Tage. Publikens favorit blev nordsvenska brukshingsten Zevs. Hela tävlingen avlöpte väl
och kan sammanfattas som en väldigt trevligt arrangemang med bra publiksiffra och där
kallblodsraserna lyftes fram på ett utmärkt sätt.
Med tack till alla som bidragit till ett innehållsrikt år 2016 och med förhoppning om ett ännu mer
aktivt år 2017!
Styrelsen Svenska Shirehästföreningen

