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Nu går vi in i en ny månad oktober, styrelsen har haft flertal möten online vilket fungerar mycket bra.  

Tråkigt nog bestämde vi oss för att avblåsa welsh konferensen. Det var inte många som hade anmält 

sig till konferensen, vi förstår att man i dessa dagar inte gärna vill samlas i större grupper. Vi kommer 

att genom hemsidan och vår FB sida få ut det som vi skulle ha presenterat på konferensen. 

Vi väntar fortfarande på att få en prislapp från SH vad det kan kosta föreningen att få över vår 

webbstambok till blå basen. Vad medlemmarna kommer att få betala för sina pass m.m. skrev vi om i 

WPnytt och ingen har höjt sin röst eller beklagat sig, så styrelsen är inne på att om avgiften är 

överkomlig så är det bara att köra på. Detta vill vi ha gjort ganska så snart med tanke på att det blir 

nya passförordningar. Passen kommer att bli i tre delar, identifieringsdel, härstamningsdel och 

veterinärmedicinsk del. 

Ingen har väl undgått att höra om de nya EU reglerna och att alla anläggningar med hästar ska 

registreras. Men om det bara ska gälla de som driver verksamhet eller alla är nog inte helt klart för 

dem ännu. Registret över hästarna skall var kopplat ihop med hästdatabasen. Hästen är 

hemmahörande på anläggningen om den är där i en månad eller mer. Man skall journalföra hästarna 

så att man kan visa upp detta vid eventuell kontroll. Man skall även föra journal på när hästar föds, 

dör och förflyttas mellan olika anläggningar men än så länge är det inte helt klart vad som menas 

med förflyttning. I EU direktiven står det djurets identitetskod skall innehålla landskoden för den 

medlemsstat där identifieringsmärket anbringats djuret. Jag deltog i ett online möte med WPCS och 

alla dotterföreningar och denna fråga var väldigt het. Alla länder sa att från och med den 21/4 2021 

är det förbjudet att registrera sina föl i annat än födelse landet. Här ombads WPCS att ta med frågan 

till Defra och EU om att dotterföreningarnas medlemmar skall kunna registrera i UK även i 

fortsättningen. Vissa länder för ju inte egen stambok så här kan det bli problem. Men å andra sidan 

sägs det att registrering i stamboken inte är ett lagkrav. Om olika delar av passet kan skapas i olika 

länder hur gör man då rent praktiskt. Det sägs i Sverige att passförordningen skall göras om tidigast 

2022, men de andra dotterföreningarna vidhöll 2021. Den här information har jag plockat från olika 

delar och det är inget jag kan med säkerhet säga att så här är det. Det finns mycket att läsa på 

Jordbruksverkets hemsida.  

Tillbaka till online mötet med WPCS och alla dotterföreningar. Brexit tog upp en stor del utav mötet 

och fortfarande hänger mycket i luften beroende på avtal eller inte. WPCS har ansökt om fler 

tullstationer men dessa ligger utefter Wales kusten så vad hjälper det oss, vi får hoppas att det 

tillkommer en till i Holland så de hästar som fortsättningsvis kommer att importeras från UK inte 

behöver åka via Frankrike.  

Det beslutades även att den Internationell welshutställning ska hållas Aachen 28-29 augusti 2021. 

Våra reglementen har reviderats och ligger nu på hemsidan, inga stora förändringar.  

I hingstreglementet är domarkåren nedbantad. En ordf, en vice ordf, en ledamot och en suppleant 

som träder in om ledamot får förhinder etc. Det blir dyrt att involvera för många personer.  Welsh 

partbred överens stämmer med SWF’s avelsprogram. Tvååringar är välkomna. Steg II. Höjd och längd 

i bruksprovs hoppningen samt att du inte behöver sitta ned i gångartsprovet.  

I sto reglemente är det förtydligande om anmälan till kvalitetsboken, poängskala – avkommepoäng 

finns tillägg. Vi har också reviderat reglerna för förärvningsdiplomen.  

Nu väntar vi med spänning vad Ann Wadström sammanfattat av hingst och betäcknings resultat. Ni 

har väl inte glömt att skicka in. 



Innan året tar slut blir det två unghästutställningar eventuellt tre, en i SydWelsh en i Lerum och 

kanske en i Avesta. Passa nu på att visa era unghästar och era treårs ston för kvalitetsboken. 

Lerum den 2020-09-30 Gunn Johansson med styrelsen. 


