
 

 

 

Tusen tack! 

Tack för ert stöd och support under 2012, som var SMHFs första hela år som förening. Vi 

har genomfört Miniatyrhästens Dag i Rimbo, körkurs i Nyköping, utställning i Knivsta och 

började 2013 med 4 hela dagar på Husdjursmässan i Kista. Mycket av vår tid har lagts på 

rent byråkratiska arbetsuppgifter som att ansöka om medlemskap i AMHA (American 

Miniature Horse Association) och SH (Svenska Hästavelsförbundet). Det har inte alltid varit 

helt lätt att anpassa oss så att vi uppfyller kraven för båda dessa förbund samtidigt. 

Dessutom tillkommer ju arbetet med att översätta alla texter (stadgar mm), som ska 

skickas till AMHA, till engelska. Om allt går som det borde så kommer vi att beviljas 

medlemskap i SH vid deras nästa styrelsemöte. När det är klart så börjar ett 

mastodontjobb med översättningar åt andra hållet, från engelska till svenska. Då börjar 

också förhandlingarna om rasvisa bestämmelser, premieringar, avelsvärderingar mm. 

Syftet med ett SH-medlemskap är att jämställa våra hästar med alla andra raser så att de 

kan jämföras på liknande villkor. Vi kommer att erbjudas möjligheten att premiera och 

avelsvärdera våra hästar på samma sätt som alla andra officiella raser i Sverige. 

  

Många av oss är uppfödare och en del av de hästar vi föder upp kommer aldrig att bli 

Supreme Champion eller nå över 40 poäng på en utställning. Men de kommer ändå att 

vara helt underbara hästar som fungera utmärkt som sporthästar. Därför tror vi att det är 

viktigt att visa allmänheten hur bra våra hästar fungerar i körning, hoppning, agility mm. Vi 

satsar ganska stort på Miniatyrhästens Dag, som är en heldag med bara 

performanceklasser. Vår ambition är också att utöka utbudet av kurser. Vi börjar i vår med 

två körkurser i Nyköping . 

  

Vad gäller utställningsbiten så kommer vi att hålla minst en utställning. Årets första 

utställning ”på svenskt vis” med poängbedömning och öppen kritik blir den 15-16 juni i 

Strängnäs i samarbete med Madeleine Haag. 

 

Nytt från 2013 är att alla hingstägare gratis får presentera sin hingst med standardiserad 

information; 



 

Bild  

Namn:  

Födelseår, färg, höjd:  

far, mor:  

ägares namn, ort:  

Verifierade meriter:  

Returnera gärna detta mail med uppgifterna ifyllda. Det underlättar för vår webmaster. 

Naturligtvis finns alternativet med betald hingstannons fortfarande kvar för dem som 

önskar presentera sin hingst utförligare. 

  

Årsmötet kommer att hållas i Åtvidaberg den 18 maj i samband med Miniatyrhästens Dag. 

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 4 april. Kallelse med inkomna motioner 

kommer separat senast den 17 april. 

Medlemsavgifter för 2013 

Enskild medlem - 250 kr 

Familjemedlemskap - 400 kr 

Ungdoms medlem (Upp till 18 år) - 100 kr 

Medlemsavgiften sätter du in på föreningens konto.  

PG: 632257-2 BG: 838-4554. Ange namn, adress, e-post samt telefonnummer på 

inbetalningskortet. Vid medlemskap för hel familj skall namnen på samtliga 

familjemedlemmar anges. Det går även bra att maila uppgifterna till vår kassör. 

Observera att medlemskapet gäller kalenderår! 

IBAN: SE32 9500 0099 6018 0632 2572 

SWIFT: NDEASESS 

Medlemsfrågor 

Medlemsfrågor ställs till kassör Monika Swedstrand. Skicka e-post. 

Vi välkomnar dig och din familj till ännu ett härligt miniatyrhästår! Hör av er med idéer och 

förslag. Vi ses!! J 

  

Styrelsen gm 

Katarina Magnusson pekama@live.com             070-714 91 89       

Ordförande 
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