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Ordförande har ordet
God fortsättning på 2017 alla Nordsvenskahästenvänner!
Nu är det dags att summera 2016.
Styrelsen är i full färd med att sammanställa detta i form av verksamhetsberättelse, ekonomirevision och förberedelser inför årsmötet som vi
samlas till i Rångedala Bygdegård fredagen den 3 mars.
Se separat kallelse i bladet.
Valberedningen jobbar på för fullt med att hitta nya styrelsemedlemmar.
Om någon känner sig intresserad att vara med i styrelsen kontakta då
Annika Johansson tel. 0739-309 798 eller
Göran Andersson tel. 0703-673 820.
Några aktiviteter har vi hunnit med sedan förra bladet kom ut. Höstens
körkurser blev tyvärr inställda då det ej var tillräckligt många som
anmält sitt intresse.
Fölmönstringen den 27 september samlade 13 nordsvenska föl till
mönstring i Svenljunga.
Linda Kedehag anordnade läderkurs 5/11 & 19/11 hos Ädelssons
Sadelmakeri i Målsryd.
17 & 18 oktober var vi representerade på avelskonferens i Katrineholm.
Årets sista aktivitet var höstfesten den 26 november på Ryasjö Hästgård
som Katarina Ferbeek höll i, själv kunde jag tyvärr inte vara med då vi
var på barndop, men vad jag hört så var alla nöjda.
Till slut vill jag tacka alla som dragit sitt strå till stacken så vi har haft
möjlighet att genomföra de aktiviteter som varit under 2016, ingen
nämnd o ingen glömd.
Med dessa ord vill jag passa på att hälsa alla varmt välkomna på årsmötet, där vi kan beskåda ett stort prisbord: 12 st. diplom, 8 st. frivilliga
körprov & 5 st. körbarhetsintyg!

Hans Svensson
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Kalendarium 2017
Februari

12

Avelskurs med rasvisa bestämmelser, sid. 10

Mars

3

Årsmöte i Rångedala Bygdegård, sid. 6

Mars

19

Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 9

April

23

Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 9

April

29

Lädersömnadskurs, tillfälle 1, sid. 11

Maj

13

Lädersömnadskurs, tillfälle 2, sid. 11

Maj

27

Lädersömnadskurs, tillfälle 3, sid. 11

Stort Tack
till alla Er som arrangerat
& hjälpt till vid de olika
evenemangen inom
föreningen under 2016,
samt sponsrat lotteripriser
m.m.

Mer information finns också på
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
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Anslagstavlan
Hingstpremieringen på Grevagården
Den 10-12 mars äger hingstpremieringen på Grevagården
rum. Nordsvenskarna visas på fredagen (3-åringar) & på
lördagen (4-åringar & äldre + sundhetskontroll).
Hästdagen 2017
Årets hästdag hålls den 5 augusti på Elmia i Jönköping, ett
samarbete mellan de tre föreningarna för våra moderlandsraser, likt RiLa 2009. Mer info kommer i nästa blad.

JUFs DM i Brukskörning & -ridning 11/9 –16
4 FNH-medlemmar deltog med sina Nordsvenskar inom både
körning & ridning. För bilder & resultat se hemsidan, där
finns också datum för årets DM-tävlingar, prova-på-dagar &
övriga aktiviteter. www.jufsödraälvsborg.se

Hästutställningen i Svenljunga 17/9 -16
Enbart 1 Nordsvensk
representerade rasen på
utställningen, men gjorde
det minst sagt väl. Duffy
22-14-0036 gick ut med
en andraplacering på
samma poängrad som
dagens högst bedömda;
9-9-8-8-8=42 p.
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Kallelse till Årsmöte 2017
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg

3 mars

|

kl. 19.00

|

Rångedala Bygdegård

Årsmöteshandlingar & utdelning av hederspriser till distriktets
Nordsvenska ston & valacker som deltagit i körprov, samt blivit
tilldelade diplom & höjd värdebokstav under 2016. Vi får även
lyssna till ett givande föredrag.
Om du inte fått någon separat inbjudan, trots din häst
genomfört något av körproven eller fått höjd värdebokstav,
hör av dig till Hans!
0325-763 79 | 070-337 61 14 | hans@tgb.nu
Om man önskar smörgåstårta & kaffe till en kostnad av 100:per person görs bindande anmälan till Katarina Ferbeek:
E-post: katarina.ferbeek@gmail.com
Telefon: 0703-310 894, gärna via SMS.
Sista anmälningsdag för fikat är 20 februari, betalas på plats
kontant eller via swish. Meddela eventuell specialkost.
Avgiften kan komma att faktureras i efterhand om avbokning
sker efter 28 februari.
Lotteri anordnas. Vill du skänka vinster?
Kontakta ovannämnda.

Varmt Välkomna!
önskar Styrelsen
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Dagordning vid årsmötet 2017
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av mötessekreterare
4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
5. Val av 2 justeringsmän/kvinnor
6. Fråga om dagordningens godkännande
7. Fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse för 2016
9. Ekonomisk redovisning för 2016
10. Revisionsberättelse för 2016
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
12. Beslut om antal ledamöter och ersättare som ska ingå i
distriktsstyrelsen
13. Val av ledamöter och ev. ersättare i distriktsstyrelsen som
står i tur för val
14. Val av ordförande för distriktet bland dem som utsetts ingå
i distriktets styrelse
15. Val av de fullmäktigeledamöter som står i tur för val
16. Val av 2 ledamöter i valberedning på 1 år, varav 1 sammankallande
17. Val av 2 suppleanter i valberedningen på 1 år
18. Val av 2 revisorer på 1 år
19. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år
20. Fastställande av arvoden & reseersättningar
21. Inkomna motioner eller förslag till motioner
a. Röstning ang logga
22. Förslag till kommande verksamhet
23. Förslag till riksföreningens utmärkelser
24. Utdelning av utmärkelser
25. Övriga ärenden
26. Avslutning
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Styrelsens förslag till aktivitetsplan 2017
Avelskväll med rasvisa bestämmelser
Körkurser
Kör- och ridträff
Vårfest
Kurs i lädersömnad
Unghingstbete
Miljö- och hästhanteringsträning
Visnings- och körträningsträff inför sommarens premiering
Medlemsmöte med motionsgenomgång
Fullmäktigemöte i angränsande län vid Hästdagen
Fölmönstring
Avelskonferens
Stoinventering
Höstträff

FNH:s samarbete med SISU Idrottsutbildarna
FNH Södra Älvsborg har i samarbete med
SISU Idrottsutbildarna tagit fram eget
studiematerial, som vi kan använda oss
av i samband med föreningens arrangemang & aktiviteter. Materialet finns att
hämta på plats vid våra träffar.
Du kan hjälpa föreningen genom att föra
närvarolistor när ni har en ”studiegrupp”
på minst 3 personer i minst 45 minuter.
För mer information, kontakta
Anna-Carin Englund
annacarin@richardsteen.se
0705-276 223
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Årets körkurser för Lars-Åke Johansson
19 mars

|

23 april

Då är det dags för vårens körkurstillfällen för Lars-Åke Johansson på
Ryasjö Hästgård! Dessa äger rum söndagarna 19 mars & 23 april, &
kommer vara årets enda körkurstillfällen p.g.a. mycket svagt intresse
under hösten. Anmälan senast 1 vecka innan kursdatum.
Varje körlektion är 45 minuter med enskild vägledning, man kan boka
mer än en lektionstid vid samma kurstillfälle. Lars-Åke hjälper dig
oavsett utbildningsnivå, från inpassning av sele till avancerad körning.
350:-/lektion. Alla sorters redskap finns på plats. Egen fika medtages.
Anmälan är bindande & sker till Lars Backman:
0707-33 22 97 | PM på Facebook (Lasse Backman)

Foto: Juha Salmela

Adressändring?
Har Du bytt adress senaste året, eller är på väg att göra så?
Vänligen uppdatera oss så att vi har aktuella uppgifter i medlemslistan,
annars riskerar medlemsblad, inbjudningar m.m. att inte komma fram.
Adressändringen man beställer i samband med flytten slutar nämligen
vidarebefordra post med den gamla adressen på efter 12 månader.
Har Du ny adress att meddela, kontakta Anette Backman:
0761-188 668 | aa-foto@hotmail.com | PM på Facebook
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Avelskurs med rasvisa bestämmelser
12 februari

|

kl. 14.00

|

Plats?

Vi går bl.a. igenom de olika avkommepoängen, och vad som behövs för
höjning till högre värdebokstav. Också vad som gäller för Frivilligt
Körprov, Körbarhetsintyg och stambokskörning. Vi hjälper dig om du vill
räkna ut avkommepoängen på just ditt sto.
Plats för kursen var ännu inte bestämd när detta blad gick till tryck.
Uppdatering kommer skickas ut via E-post inom kort. Går också bra att
ringa Ingela för mer information.
Anmälan sker till Ingela Törnqvist: 0704-711 441
eller Annika Pettersson: annikap_ap@hotmail.com

Unghingstbete
Är du intresserad av att ha din unghingst, född 2015 eller 2016,
på unghingstbete, kontakta Per Eriksson: 0705-280 098
Betessläppet brukar äga rum i andra halvan av maj,
beroende på betestillväxten.

Full fart vid fjolårets betessläpp.

10

Lädersömnadskurs
29 april

|

13 maj

|

27 maj

Föreningen anordnar lädersömnadskurs uppdelad på tre heldagstillfällen,
kl. 10.00-16.00 hos Ädelssons Sadelmakeri i Målsryd, utanför Borås.
Vilka redskap man använder sig av & hur de används, olika sorters sömmar m.m. gås igenom.
Efter en genomgång av grunderna, vilket brukar ta ca. ett kurstillfälle,
väljer man själv vad man vill sy, materialkostnad för detta tillkommer
utöver deltagaravgiften. En bra idé är att ta mått & göra en skiss på sitt
tänkta arbete innan kursen.
Eftersom man får individuell introduktion & vägledning genom sitt arbete
kan man komma in som ny deltagare i både andra & tredje kurstillfället.
Om man kommer som ny deltagare vid tredje & därmed sista tillfället
måste det meddelas i god tid, då Pernilla Ädelsson måste ha tid att
förbereda det material man vill köpa till sitt arbete.
Den som vill kan köpa ett startkit, bestående av basredskapen för lädersömnad, om man vill fortsätta sy hemma.
Det är ett begränsat antal platser (10 st.) så först still kvarn gäller.
Medlemmar i FNH Södra Älvsborg har förtur.
Fika & lunch ingår i deltagaravgiften, vänligen meddela ev. allergier.
Deltagaravgift: 750:- per tillfälle, 2000:- för alla tre tillfällena.
Startkit: 300:Anmälan sker till Linda Kedehag: 0763–400 379

Förslag till ungdomsaktiviteter?
Har du som medlem i föreningen barn/ungdomar i familjen som är
intresserade av, eller saker runt omkring, den Nordsvenska Hästen?
Eller kanske något helt annat för den delen, bara att det blir en kul
dag med likasinnade? Vi har en ungdomsavdelning, ledd av Katrin
Johansson, som törstar efter förslag & önskemål på aktiviteter.
Tveka inte att höra av er till Katrin:
070-423 49 76 | ka.jo.80@hotmail.com
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Resultat från föl- & unghästmönstringen 2016
Den 24 september var det dags för 2016 års mönstring. 12 fina årsföl,
ston & hingstar jämnt fördelat, samt ett ettårssto visades för domaren
Tobias Sandahl. Under pausen berättade vår Ulrica Olsson om vikten av
att hantera fölen från tidig ålder & vad som kan vara värt att tänka på.
Ston födda 2015
Disa 22-15-0018 e. Dior 2019 u. Helga 22-00-0126
7-7-8-9-7 = 38 p.
Ston födda 2016
Dala 22-16-0004 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Doyjan 23115
9-9-8-8-8 = 42 p. Placering 1. BIS.
Tingeling 22-16-0028 e. Lazer 2025 u. Tea 23688
9-8-8-8-8=41 p. Placering 2.
Dolores 22-16-0006 e. Zoldat 1995 u. Docka 23415 ue. Vätte 1909
8-8-8-9-7=40 p. Placering 3.
Lea e. Kavaljer 1998 u. Leia 23275
8-9-8-8-7=40 p. Placering 4.
Dikta 22-16-0005 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Dolla 22-11-0068
8-8-8-8-8=40 p. Placering 5.

Dala med sin mor Doyjan.
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Hingstar födda 2016
Didrik 22-16-5003 e. Zoldat 1995 u. Datzy 22690
8-8-8-8-8=40 p. Placering 1. BIM.
Kvick 22-16-5004 e. Klenod 2015 u. Julia 23525
9-8-8-7-7=39 p. Placering 2.
Ticktack 22-16-5023 e. Kronprins 1946 u. Tindra 23306
8-8-7-8-8=39 p. Placering 3.
Billy. L. 22-16-5016 e. Lazer 2025 u. Lilly L. 23798
8-8-7-8-7=38 p. Placering 4.
Hälling 22-16-5036 e. Radar 1955 u. Flori 23638
8-7-7-8-7=37 p. Placering 5.
Elve 22-16-5044 e. Ene-Blacken 1923 u. Engla 23577
8-7-7-7-7=36 p. Placering 6.

Dala

Foto: Rosmarie Eriksson.
Fler bilder finns på
bladets baksida. Didrik
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Rådgivande unghingstbedömningen i Sätila
1. Remton 22-15-5130 e. Lazer 2025 u. Rakel 23134 ue. Stencil 1899
2. Lorax 22-15-5056 e. Diamant 1981 u. Flora 23315 ue. Bronson 1944
3. Torp-Linz 22-14-5037 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Torp-Zita 23677
ue. Zultan 1949
4. Excellens 22-14-5062 e. Lazer 2025 u. Cloetta 23495 ue. Trolle 1912
5. Sonar 22-14-5057 e. Radar 1955 u. Flori 23638 ue. Bronson 1944
6. Deal 22-14-5073 e. Nalle 1848 u. Delisia 23656 ue. Lipton 1984

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Höstfesten på Ryasjö Hästgård
Den 26 november samlades 25-30 föreningsmedlemmar på Ryasjö
Hästgård för att umgås & njuta av glögg & pepparkakor, smörgåstårta
m.m. Efter maten häll Ingela Törnqvist ett litet föredrag inom ett ämne
som togs upp på avelskonferensen; parasiter & avmaskning. Och efter
det traditionsenliga lotteriet pratades det i vanlig ordning om allt mellan
himmel & jord, men troligtvis mest om Nordsvenskar.

Snart är det dags igen!
Visst är det spännande såhär i
väntans tider! När nästa medlemsblad kommer ut i maj, kommer det
enligt beräkningarna finnas små föl
lite varstans i distriktet.
Skicka bilder med lite information
om stam o.s.v. till mig så vi kan
fylla bladet & hemsidan med härliga
fölbilder!
Facebook: Anette Backman
E-post: aa-foto@hotmail.com
Edar e. Ene-Blacken 1923
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Lädersömnadskursen
Vid ett par tillfällen under november samlades en grupp medlemmar hos
Ädelssons Sadelmakeri i Målsryd för att lära sig konstformen lädersömnad. Det är ett pilligt & tidskrävande arbete, man blir trött i händerna, men det är ack så roligt!
Kursen inkluderade användning av de olika redskap man använder vid
läderarbete, olika sömtekniker osv. Det skapades allt från dubbelsydda
grimmor till tyglar, & man kunde köpa ett startkit & material för att
fortsätta med sina alster hemma.
P.g.a. stort intresse arrangeras en lädersömnadskurs även nu i år, läs
mer om det på sidan 10!
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Stoinventering!
Varför ska jag skicka in info om mitt sto till granskningsgruppen?
För att de ska kunna plocka ut ston med lite mer udda stam, med t.ex.
hingstar som inte använts så mycket, stostammar som är på väg att
försvinna, udda kombinationer osv.
Äh, mitt sto är nog inget udda med… Var inte säker på det! En stam
som var vanlig igår kan vara ovanlig idag, & en stam som är vanlig idag
kan vara ovanlig imorgon. Man förlorar inget på att skicka in info om sitt
sto, även om det inte blir uttaget av granskningsgruppen just nu. Ston
av alla åldrar är av intresse, även årsföl, så att skicka in info varje gång
man får stoföl är en mycket bra vana att utveckla!
Men om mitt sto inte blir uttaget, betyder det att det inte är lönt
att avla på det då? Oh nej! Vartenda sto är lika viktigt att avla på, för
att behålla en så genetisk bredd som möjligt inom rasen. Skillnaden är
att vissa gener i NULÄGET riskerar att försvinna fortare än andra. Men i
framtiden kan det, som nämnt ovan, ändras så att just DITT stos stam
är den ovanliga.
Men, säg då att mitt sto BLIR uttaget, MÅSTE jag avla på stoet
då? Nej, det ställs inga som helst krav på dig eller ditt sto. Men värt att
veta är, att även om man inte är intresserad av avel eller vill ha ett föl
med allt det innebär, så finns alternativ. Man kan t.ex. låna/hyra ut stoet
till någon intresserad.
Hur gör jag då? Du fyller i en blankett, som du antingen ber om från
någon i din distriktsstyrelse, eller skriver ut från Riks hemsida;
www.nordsvensken.org > Ston > Inventering. Blanketten lämnas eller
skickas till någon i distriktsstyrelsen, kontaktuppgifter finns på sista
uppslaget i detta blad.

Du som får medlemsbladet i brevlådan…
…men ändå har en e-postadress, se hit! Det händer att vi skickar ut
påminnelser, rättelser osv. som vi självklart vill ska nå så många av
våra medlemmar som möjligt, så snabbt som möjligt. Har Du en
egen, eller kanske en anhörigs adress? Vänligen skicka ett mail,
innehållande namn & adress till aa-foto@hotmail.com, från
e-postadressen Du önskar få utskicken till. Dina medlemsblad?
De fortsätter att troget trilla ner i brevlådan, precis som innan. Tack!
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Styrelsen - Kontaktuppgifter
Hans Svensson, ordförande
Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo
0325-763 79 | 0703-37 61 14 | hans@tgb.nu
Katarina Ferbeek, sekreterare
Romsås 154, 523 98 Hökerum
0321-152 010 | 0703-31 08 94 | katarina.ferbeek@gmail.com
Anna-Carin Englund, kassör
Lilla Äspered 4, 516 92 Äspered
0705-27 62 23 | annacarin@richardsteen.se
Lars Backman, vice ordförande, körkursansvarig
Snärsbo Ekbacken, 512 91 Sexdrega
070-733 22 97 | Lbackman495@gmail.com
Katrin Johansson, ungdomsansvarig
Ryasjö Sjölöcka, 512 91 Sexdrega
070-423 49 76 | ka.jo.80@hotmail.com
Linda Kedehag
Violvägen 3, 519 96 Fotskäl
0763-40 03 79 | lindakedehag@gmail.com
Annika Pettersson
Torstad 45, 517 93 Töllsjö
0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com
Webmasters för hemsidan:
Bo Söderberg bosse@silvana.nu | Anette Backman aa-foto@hotmail.com

Arbetsgrupper
I fjol bildades arbetsgrupper, öppna för alla föreningsmedlemmar som
känner att de vill vara med & komma på nya samt utveckla idéer.
Vi har i nuläget avelskommittén, som jobbar med stoinventering,
fölmönstring & övrigt avelsrelaterat. Körkommittén, som planerar tider
& upplägg för körkurser, kördagar mm. Ungdomsavdelningen, som
engagerar & arrangerar aktiviteter åt de yngre i föreningen.
Hör av dig till sammankallande vid intresse eller idéer:
Avelskommittén - Ingela Törnqvist, 0704-71 14 41
Körkommittén - Lars Backman, 0707-33 22 97
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Billy. L.

Kvick

Lea

Kryzmynta

Hälling

Elve
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Tingeling

Dolores

