
GÖR HÖSTLOVET  
TILL ETT HÄSTLOV
UNDER HÖSTLOVET, vecka 44 kommer 
hästnäringens organisationer att i den gemensamma 
satsningen Hästlovet lyfta fram hästen och våra 
fantastiska verksamheter. Målet är att ge fler barn 
och unga chansen att komma nära och uppleva 
hästen och inte minst att visa upp vår fantastiska 
hästvärld för att få fler att bli intresserade. 
Hästlovet genomfördes första gången 2015 och är 
tänkt att bli ett årligen återkommande projekt inom 
Hästnäringens Ungdomssatsning.  

VARFÖR HÄSTLOV? Sverige blir bättre med 
hästar! Hästen förenar människor, bidrar till ökad 
jämställdhet, får oss att må bättre både fysiskt och 
psykiskt, ger arbetstillfällen och hjälper till att hålla 
landskapet öppet. Dessutom ger hästar massor av 
människor en meningsfylld fritid. Utvecklingen 
inom hästnäringen visar dock på ett minskat antal 
medlemmar och aktiva1, men samtidigt på att det 
finns allt fler kategorier inom häst att tillgå. Det finns 
en häst för alla och det är viktigt att nå de unga. 

HAR ER FÖRENING planerat någon aktivitet under 
höstlovet och behöver inspiration och material? 
Passa på och sätt guldkant på dagen och få den 
att synas för ännu fler genom att vara med i 
satsningen. Med gemensam kommunikation hoppas 
vi få tusentals unga att hitta till våra aktiviteter och 
fantastiska hästar. Som arrangör syns er anläggning 
på Hästlovs webbplats och ni får också tillgång till 
mallar för annonsering och press att använda lokalt. 
Vi skickar också med en ”Aktivitetsbank” som stöd 
för er under dagen. Den innehåller bland annat en 
tipsrunda, en plansch på ”Gissa Hästens delar” och 
flera konkreta tips på enkla aktiviteter. Bara att 
skriva ut och använda!

NI KOMMER också att ha möjlighet att beställa 
”Goodiebags” av oss som innehåller klistermärken, 
pyssel och annat smått och gott! Ni kan också 
själva fylla på med t ex information om er 
förening. Antalet goodiebags är begränsade och vi 
återkommer med hur många vi har möjlighet att 
dela ut. 

HÄSTLOVET kan bestå av en rad olika aktiviteter 
som ni själva beslutar om och som passar just er. 
Tips kan vara en dag som innehåller hästloppis, 
uppvisningar, maskerad, hästbingo, prova-på-
ridning eller körning, borsta häst och fläta man osv.  
Eftersom ett av Hästlovets mål är att ge barn och 
unga möjlighet att komma i kontakt med hästar, så 
behöver själva aktiviteterna vara kostnadsfria. Om 
man sedan har försäljning av loppissaker, lotter, fika 
eller lunch så går det såklart bra. För er föreningar 
som har engagerade ungdomsledare så är detta 
ett väldigt bra tillfälle där dom kan vara med och 
arrangera, likväl som alla andra intresserade i 
föreningen. Som med alla aktiviteter i hästväg är 
säkerheten av största vikt. 

ANMÄL ER VIA HEMSIDAN 
hastnaringen.se

HÖR GÄRNA AV ER om ni har frågor!
Med vänliga hälsningar Ulrika Backan,  
Projektledare Hästlov  
ulrika.backan@wangen.se, 076-772 05 31

Hästlovet är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/
galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2017.

1 VILL DU VETA MER? Läs utredningen ”Morgondagens 
hästjobb och utbildning” på hastnaringen.se
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