SMHFs Nyhetsbrev januari 2015
SMHF deltog i den stora raspresentation Svenska Hästavelsförbundet arrangerade vid Stockholm
International Horse Show. Tre av Monika Swedstrands miniatyrer var med, vi pratade med massor
av intresserade och delade ut broschyrer.

Det första numret av European Miniature Horse
Magazine har precis kommit ut.
Den innehåller naturligtvis massor med flashiga annonser,
resultat från europeiska utställningar och en hel del
intressanta artiklar.
T ex How To Get Started Driving Your Miniature Horse av
Susan Bilj – B S Driving Miniatures, Fuelling Your
Champions Fire (om utfodring) av Mike & Alison Rosauer Stars Miniatures och Showmanship av Patty Cloke – Cloke
Training Stable.
Finns att beställa på http://www.europamagazine.co.uk
och kostar 6:00 Brittiska pund ca SEK 85:-.
Tidskriften är planerad att komma ut en, eventuellt två,
gånger om året.

Vi kan också rapportera om ett antal svenska nyförvärv

Nordiclights Stuteri har ett lovande nytillskott i tvååriga hingsten EBF Innamoramento, inköpt från
Cédric Dubroecq som var här och dömde i Örebro förra året. EBF Innamoramento är flerfaldig
champion på stora shower i Europa under 2014.
Nordiclights Stuteri har också fått hem den senaste omgången hästar från USA. Totalt 4 avelsston
tillsammans med 3 föl samt 2 1-åringar. Nedan ses två av dem.

MCC Boomers Abigail (e. To Sir With Loves Boomer u.
Alamos Destinys Alamita ue. Alamos Locomotions
Destiny)

MCCS Weavers Bella (e. Alamos Sirs Dream
Weaver u. MCC Boomers Arabella ue. To
Sir With Loves Boomer)

Hippoholic Minitures nyinköpta sto 2 B Patsy Cline gjorde en lysande comeback vid 14 års ålder och
blev World Champion Single Pleasure Driving och 2 x Reserv World Champion Single Pleasure Driving
i Forth Worth i oktober. Patsy kom till Sverige i november tillsammans med sitt resesällskap Lymricks
Bravado 2 x World Champion Single Pleasure Driving och 3 x Reserv World Champion Single Pleasure
Driving. Båda hästarna kommer närmast från Cloke Training Stable.

Årsmöte kommer att hållas lördagen den 7 mars i Sörmland, närmare adress kommer i inbjudan.
Har du några motioner, förslag, du vill att årsmötet tar upp ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 6
veckor innan mötet, dvs 24 januari, för att kunna skickas ut tillsammans med inbjudan.
Och glöm inte bort att betala medlemsavgift för 2015. Enskild medlem 400 kr, familjemedlemskap
600kr, ungdomsmedlem (upp till 18 år) 100kr. Betalas till PG: 632257-2 eller BG: 838-4554.
Priser till Årets Miniatyrhäst kommer att delas ut i fyra kategorier, Halter, Performance, Driving och
SvRF-tävlande på årsmötet. Svenska resultat registreras automatiskt men utländska resultat
rapporteras till info@miniatyhast.se helst med länk till arrangörens resultatlista på nätet eller med
signerad resultatlista direkt från tävlingsplatsen.

Det blir avelsvärdering för hingstar på fyra platser under våren 2015.
Gotland 1 mars 2015 Sista anmälningsdag är 22 januari 2015.
Grevagården: 29/3-2015 Sista anmälningsdag är 22 januari 2015.
Wången 12/4-2015 Sista anmälningsdag är 18 mars 2015.
Boden 25/4-2015 Sista anmälningsdag är 3 april 2015.
Läs mer om avelsvärdering av hingst på http://svehast.se/avelsvärdering-för-hingst .
Ston bedöms/avelsvärderas på sommarpremieringar som arrangeras på ett flertal platser i landet.
Läs mer om sommarpremieringar på http://svehast.se/sommarpremieringar .

Maria J Petterssons fina hingst Aloha Acres Henry Splendor
”Henry” är 8 år och 34’’ hög.
Från att inte ha gjort något i arbetsväg innan han kom till
Sverige från Danmark är han nu inkörd och Maria hoppas
kunna tävla honom i framtiden.
Till att börja med var Henry stressad och forcerad i allt han
gjorde men nu har han t ex inga problem att stå still lös i
gången och han har ett lugnare tempo och är trygg, pigg och
framåt.
Henry har fått en son i år som även han är mycket trevligt
och trygg.
Henry finns tillgängliga för betäckning inför säsong 2015.
Kontakta Maria på lindbergsangen1@gmail.

Håll utkik för TV-programmet Sveriges Yngsta
Mästerkock i vår.
Har du tur kommer du att se amerikanska
miniatyrstoet SPFS Ima Dusty Dame i ett av dem.

Glöm inte betala medlemsavgiften
för 2015!

SMHFs styrelse genom Eva Rubin
Har du några nyheter du skulle vilja ha med I nästa nyhetsbrev?
Maila information, och gärna bilder, till mig på eva@rubin.se

