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Ordförande har ordet 
 

God fortsättning på 2019 alla Nordsvenskahästen-vänner! 
 

Nu är det dags att summera 2018. 
 

Styrelsen är i full färd med att sammanställa detta i form av verksam-
hetsberättelse, ekonomirevision och förberedelser inför årsmötet som vi 
samlas till i Rångedala Bygdegård fredagen den 8 mars.  
Se separat kallelse i bladet. 
 

I detta blad finner ni en summering av det gångna årets aktiviteter och 
ekonomi. Ni hittar även de handlingar som vi skall gå igenom på       
årsmötet, så tag med detta blad till årsmötet. 
 

Ni som får bladet på mailen får alla handlingar i en egen fil som bifogats 
tillsammans med bladet, så de enkelt kan skrivas ut och tas med. 
 

Nyheten i år är att vi har för avsikt att bara göra detta tryckta medlems-
blad i år. Vi ha för avsikt att göra utskick typ ett A4-format vid behov 
under året. Hoppas detta kommer fungera väl, vi får utvärdera nästa år. 
 

Med dessa ord vill jag passa på att hälsa alla varmt välkomna på        
årsmötet där vi kan beskåda ett stort prisbord. 
 

Hans Svensson 

Julia 
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Vi hälsar nya medlemmar 
varmt välkomna! 

 
Maria Glädt, Alingsås 

Mars 8 ÅRSMÖTE, sid. 6 

April 27 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 19 

April 28 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 19 

Maj 18 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 19 

Maj 19 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 19 

Maj ? Unghingstbete, sid. 18 

Juni 15 Premieringsträning, sid. 20 

Mars 15-17 Hingstpremiering på Grevagården, sid. 5 

April 13 Hingstvisning i Älvsered, sid. 18 

Feb 27 Föreläsning: Att bli med föl, sid. 17 

? ? Avelsträff, sid. 20 

Kalendarium 2019 

Mer information finns på vår hemsida: www.nordsvenskar-ps-län.se 

& på vår facebooksida: www.facebook.com/nordsvenskar.se 
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Anslagstavlan 

Motioner till årsmötet 
 

Ska skickas in till Katarina Ferbeek senast 1 mars! Se 
kontaktuppgifter på sista uppslaget i bladet. 

Tag med detta blad till årsmötet! 
 

Så att Du får tillgång till dagordningen & alla övriga doku-
ment vi går igenom.  

 

Du som får bladet via e-post kan skriva ut alla dokument 
snabbt & smidigt via den bifogade filen som kom tillsam-

mans med bladet. 

Tillfällig adress till hemsidan! 
 

Planen är att www.nordsvenskar.se ska vara igång så snart 
som möjligt igen, men till dess når man vår hemsida på  

 

www.nordsvenskar-ps-län.se 

Hingstpremiering på Grevagården 
 

Nordsvenskarna visas på fredagen den 15/3 (3-åringar) & 
på lördagen den 16/3 (4 år & äldre) 
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Kallelse till Årsmöte 2019 
 

Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg 

 
 

8 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 2018.  
 

Vi får även lyssna till ett givande föredrag om sportkörning  
av Göran Pettersson. 

 
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 | ladulopen@gmail.com 
 

Om man önskar smörgåstårta & kaffe till en kostnad av 100:- 
per person görs bindande anmälan till Ann-Christine: 

  
0705-63 06 46  |  anki.bjettlunda@telia.com 

 

 
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 3 mars.  
 

Lotteri anordnas. Vill du skänka vinster?  
Kontakta Ann-Christine.    

 
 

Varmt Välkomna!  
 

önskar Styrelsen  
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Dagordning vid årsmötet 2019 
 
 

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 2018 

9. Ekonomisk redovisning för 2018 

10. Revisionsberättelse för 2018 

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 

22. Förslag till kommande verksamhet 

23. Förslag till riksföreningens utmärkelser 

24. Avslutning av årsmötet 

25. Övriga ärenden 

26. Utdelning av utmärkelser 
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Verksamhetsberättelse för 2018 
 

Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg 

 
Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg får härmed 
avge följande berättelse över föreningens verksamhet under året.         
Distriktsföreningens styrelse har under året bestått av: 
 

Hans Svensson, Uddebo 2017-2018 
Ordförande, fullmäktige, medlemsansvarig 
 
Annika Pettersson, Töllsjö 2018-2019 
Fullmäktigesuppleant 
 
Katarina Ferbeek, Hökerum 2016-2019 
Sekreterare, Fullmäktigesuppleant 
 
Katrin Johansson, Sexdrega 2017-2018 
Ungdomsansvarig, fullmäktige suppleant 
 
Ann-Christine Andersson, Bjättlunda 
2017-2018 
Fullmäktige, kassör, körkursansvarig 
 
Tomas Ståhl, Grimsås, 2018-2019 
Vice ordförande 
 
Petra Olsson, Gällstad 2018-2019 
Ledamot 
 
Ingela Törnqvist, Aplared, 2018-2019 
Ersättare, SISU ansvarig 
 
Anna Elsius, Sätila, 2017-2018 
Ersättare 
 
 
 
 

Knut & Gulliver 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten varav ett till-
sammans med valberedning och revisorer samt ett i samband med          
motionsgenomgång. 
 
Medlemsutveckling 
Distriktets medlemsantal minskar, vid årets utgång var det 122        
medlemmar. 
 
Stoinventering 
Inventeringen fortsätter enligt planen. 
 
SISU Idrottsutbildarna 
Samarbetet fortsätter och har en betydande roll i föreningens ekonomi. 
Varje sammankomst föreningen har, genererar poäng som i sin tur     
genererar pengar i form av t. ex. betalda lokalhyror m.m. 
 
Sociala medier 
Ett stabilt antal besökare tittar på hemsidan och aktiviteten på Facebook 
har ökat med nya följare hela tiden och kompletterar hemsidan på ett 
bra sätt. 
 
Medlemsbladet 
Bladet har i år utkommit med 3 nummer och trycks hos DS tryck i 
Svenljunga. Styrelsen har i år beslutat att enbart trycka ett blad per år i 
samband med kallelse till årsmöte. Övriga två utskick blir i form av ett 
enklare nyhetsbrev. 
 
Ständiga frågan till medlemmarna är om de kan tänka sig att få bladet 
via e-post istället för på post. Vi skickar nu 77 st. via vanlig post. 
 
 

Zelma & Zelsius 
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Skogsdag 
28 januari hade vi en skogskörningsdag hos Sven-Håkan i Uddebo där vi 
samlades för att hjälpa varandra att prova olika redskap i skogen samt 
grilla och fika. Uppslutningen var över förväntan och det blev en riktigt 
lyckad dag trots att vädret inte riktigt var med oss. 

Hingst- & Stambokssnack 
Den 25 februari och 25 mars träffades vi på Ryasjö hästgård för att  
lyssna på vad Per Eriksson hade att bjuda på om hingstar och deras  
härstamning osv. Vid första träffen var vi ett tjugotal som fick informa-
tion om de hingstar som skulle visas på Grevagården, samt härliga      
historier om forna hingstar i vårt distrikt. 
 
Vid andra tillfället var vi fem personer som hade en mycket givande 
pratstund med högt i tak i ämnen. Det blev allt från stamboksläsning, 
diskussion, frågor, bollande av idéer inom avel, utbildning, brukande, att 
hålla hingst, genetisk spridning då och nu, dvs. allt mellan himmel och 
jord inom Nordsvensk Brukshäst. Stort tack till Per som delar med sig av 
sin kunskap! 
 
Årsmötet 
Det var god uppslutning på årsmötet i Rångedala den 16 mars och likaså 
många fina utmärkelser som delades ut. Ett par nya namn har dykt upp 
på styrelselistan. Namn som istället har försvunnit från listan är Linda 
Kedehag och Lars Backman, vi tackar än en gång för ert engagemang i 
föreningen! 
 
Vid fikapausen berättade Juha Salmela om en 2 månader och 300 mil 
lång cykelresa han gjorde genom Kina, med bildspel bestående av allt 
från rafflande bergstoppsvyer till små egendomliga butiker. Det var   
härligt återberättande av en minst sagt händelserik upplevelse, så tack 
till Juha som delade med sig! 

Gullfina & Athena 
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Hingstvisningen i Älvsered 
Tillsammans med FNH Halland anordnades den 14 april en välbesökt och 
mycket uppskattad hingstvisningsdag där hingstarna fick ses både vid 
hand och i olika slags kör- och ridarbeten. Man kunde i solens sken se 
Zoldat, Lazer, Bergman, Bozz, samt nyligen godkända 3-åringarna Tittut 
och Lojal.  
 
En bonus var Lennart Bengtssons sto Lejsi som, förutom sitt egna föl, 
också hade från sin mormor Lavinas adopterade fölunge vid sin sida. 
 
Fullmäktigeträff 
Den 26 maj. Temat var att varje häst ska visas, tyvärr blev detta inställt. 
 
Aktivitetsdag på CB Trailcamp 
Vi hyrde anläggningen den 12 maj för att miljöträna och ha roligt med 
våra hästar! Tyvärr fick vi ställa in pga. för få anmälda. Ett fåtal ekipage 
åkte dit ändå på egen bekostnad. 
 
På CB Trailcamp finns en massa roliga och utmanande hinder som man 
kan prova, detta utvecklar kommunikationen mellan ryttare/kusk och 
häst på ett roligt och positivt sätt. Rekommenderas starkt! 
 
Hingstsläpp 
Årets betessläpp ägde rum 19 maj och bestod av 7 hingstar, 6 nord-
svenskar och 1 ardenner. 
 
Körkurser 
Det är fortsatt stort intresse för vårens körkurser på Ryasjö Hästgård, 
alla kurstillfällen var i stort sett fullbokade! Ett varmt tack till Lars-Åke 
och alla kursdeltagare. 
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Stipendier 
Föreningen delar ut pris till ”Bästa elev inom 
körning” på Svenljunga naturbruksgymnasium, 
som i år gick till Anna Arnoldsson. 
 
Premieringsträning 
Hölls som vanligt på Ryasjö Hästgård 16 juni. 
Ekipagen fick goda råd av Per Ericsson och      
Ulrica Olsson hur man visar häst och Lars-Åke 
Johansson instruerade inför KBI och FBK och 
stamboksföring. 
 
Sommarpremiering Svenljunga 28 juli 
Vid årets sommarpremiering visades ca. 30 
Nordsvenskar, stort grattis till alla fina resultat! 
 
Motions genomgång och Premieringskalas 
Den 21 juli hölls årets motionsläsning hos Sven-Håkan i Körningsgärde, 
Uddebo med en trevlig tipspromenad runt vackra ägor. Därefter hade vi 
genomgång och röstning om årets motioner. Det avslutades med grill-
ning och visning av den nya ladugården. 
 
Hästdag och fullmäktigemöte i Tyresta gård, Haninge 4 augusti 
Fullmäktigemötet hölls i vanlig ordning på lördagskvällen. Hans      
Svensson och Ann-Christine Andersson representerade distriktet. 
 
Kör- & ridträff i Fotskäl 
15 september träffades ett glatt gäng medlemmar för en gemensam 
kör- och ridtur i Fotskäls vackra omgivningar. 5 körda ekipage och 5    
ridna deltog och vackert väder kom som på beställning. Efter turen    
väntade korvgrillning och gemensam fikastund. Tack Familjen          
Gustafsson för att ni återigen ordnade en fantastiskt fin tur! 



13 

 

väntade korvgrillning och gemensam fikastund. Tack Familjen          

Fölmönstring 
Årets fölmönstring anordnades åter på Strömma tillsammans med Södra 
Älvsborgs Hallands Ardennerklubb och Södra Älvsborgs läns hästavels-
förening den 29 september. 
 
Avelskonferens i Katrineholm 
Ann-Christine Andersson, Ingela Törnqvist och Hans Svensson represen-
terade FNH Södra Älvsborg på årets konferens den 16-18 november. 
 
Unghästträning 
Lördagen den 10 november skulle vi ta vi oss en promenad med våra 
unghästar, tyvärr fick vi ställa in pga. för få intresserade. 
 
Hubertusritt 
Lördagen den 13 oktober var det Hubertusritt på Ryasjö Hästgård.    
Vinnare blev Eva-Lotta och Radar, grattis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grötkväll 
Hölls traditionsenligt på Ryasjö Hästgård 1 december. Uppslutningen var 
bra med drygt 30 medlemmar som åt gröt, skinksmörgås och peppar-
kakor. Vi tackar alla som lämnade bidrag till kaffe och lotteri. 
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Styrelsens förslag till aktivitetsplan 2019 
 

Skogsdag       

Avelskväll       

Hingstvisning      

Körkurser       

Vårfest        

Kör och ridträff      

Unghingstbete      

Miljö- och hästhanteringsträning 

Visnings- och körträningsträff inför sommarens premiering 

Medlemsmöte med motionsgenomgång 

Fullmäktigemöte med angränsande hästdag 

Fölmönstring 

Avelskonferens 

Stoinventering 

Hubertusjakt 

Höstträff/Grötkväll 

Meja & Görups Granit 
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Veterinärerna i Svenljunga bjuder in till 
 

Föreläsning: Att bli med föl  
 

27 februari  |  18.30  |  Veterinärstationen Svenljunga 
 

 

Väntar du föl i vår, eller planerar du att betäcka ditt sto? Att få uppleva 
ett nytt litet hästliv som kommer till världen är en fantastisk upplevelse. 
Våra ston är otroligt duktiga och i de allra flesta fall går allt precis som 
det ska, men det finns ändå risker för komplikationer. Men med kunskap 
kan du vara bättre beredd om ditt sto och föl behöver hjälp. 
 

Ionel Barbos har över 30 års erfarenhet som veterinär och har jobbat 
som stuteriveterinär med fölvak och hingstar bland annat. Under många 
år som fältveterinär har han erfarenhet av akuta händelser i samband 
med fölning. På kliniken i Svenljunga tar han emot ston för dräktighets-
kontroll och gynekologiska undersökningar. 
 

Under föreläsningen kommer vi också att prata om stoets hälsa i     
samband med dräktighet och fölning. Du får veta mer om stoets    
grundläggande gynekologi och dräktighetens olika stadier. Vi kommer att 
prata om fölvak och fördelar/nackdelar med att låta stoet föla ute eller 
inne. Det finns självklart också utrymme för dina egna frågor. 
 
Veterinärerna i Svenljunga står bakom föreläsningen och vår veterinär 
Ionel Barbos är föreläsare. Fler från vårt team kommer att finnas på 
plats under kvällen. 
 

Anmäl dig senast 22 februari genom att skicka namn och telefon-
nummer till: info@svenvet.se eller ring 0325-572330. Anmälan är 
bindande och föreläsningen kostar 150 kronor inkl. fika. Nästa 
gång du anlitar Veterinärerna i Svenljunga får du 100:-  rabatt. 



18 

 

 

Hingstvisning i Älvsered 
 

13 april  |  10.00  |  Ätrabygdens Ridklubb 
 

Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland och Södra Älvsborg  
arrangerar hingstvisning! Nyhet för i år är att det är öppet för fler raser. 

Hingstarna visas både vid hand & i olika kör- & riddiscipliner.  
Ätrabygdens ridklubb står för försäljning av fika och förtäring. 

 
Välkommen! 

Gorm 1892 

 

 

Unghingstbete i Tvärred 
 

Föreningen erbjuder unghingstbete för 1- & 2-åringar, betessläpp  
brukar i regel ske i andra halvan av maj beroende på betestillväxten. 

 
Anmäl din hingst till Per Eriksson: 0705-28 00 98 

 
 



19 

 

 

Årets körkurser för Lars-Åke Johansson 
 

27 april  |  28 april  |  18 maj  |  19 maj 
 

Nu är körkurstillfällena för 2019 spikade. Varje lektion är 45 minuter,  
det går bra att boka mer än en tid om man vill ha lite längre tid på sig. 

Lars-Åke hjälper och instruerar dig på den nivå som du och din häst är. 
Alla är välkomna oavsett om du vill ha hjälp med att ställa in selen eller 
vill köra mer avancerad körning. 

Passa på att träna lite extra inför säsongens FKP och KBI, eller om du 
helt enkelt vill ha lite extra hjälp för att komma vidare i din körning.   
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. 

Redskap och vagnar finns på plats. Ta gärna med egen medhjälpare. 

Glöm inte ta med fika och passa på att byta erfarenheter med varandra. 

 

Kostnad 350: - / lektion, betalas på plats. 

Anmälan är bindande och vi vill ha din anmälan senast  
1 vecka innan varje tillfälle, ring eller maila till  

 
Anki Andersson  |  070–5630646  |  anki.bjettlunda@telia.com 
 
 

Bonita 
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Premieringsträning 
 

15 juni  |  10.00  |  Ryasjö Hästgård 
 

Välkommen på traditionsenlig premieringsträning på Ryasjö Hästgård, 
där vi går igenom hur exteriörvisning av häst går till, liksom Frivilliga 

Körprovet & Körbarhetsintyget.  
  

Ulrica Olsson & Per Eriksson delar med sig av tips på hur man gör    
hästen rättvisa vid visning, & Lars-Åke Johansson bistår med redskap &       
vägledning genom en körbana motsvarande den på premieringsplatsen.  

 
Träningen är kostnadsfri & fotfolk är varmt välkomna!  

Deltagande med häst anmäls till Hans Svensson: 
 

0325-763 79 | 070-337 61 14 | ladulopen@gmail.com 

Remie 

 

Avelsträff 
 

Vi planerar att hålla en avelsträff framöver, dock är inte  
plats, datum & tid fastställt ännu. Det kommer att skickas ut  

information via mail & läggas ut på hem- & facebooksidan  
framöver, så håll utkik!  

 

Med vänlig hälsning  
Avelskommittén  
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Föl- & Unghästmönstringen 2018 
 

1-åriga hingstar 

Cazzius e. Kavaljer 1998 u. Cazandra 23844 - 88887=39 p 
 

1-åriga ston 

Lycka e. Primör 2038 u. Greta 23400 - 88887=39 p  
 

Hingstföl 

Zack e. Zoldat 1995 u. Selma 22-13-0059 - 88888=40 p 

Deveron.L e. Smedsmo Lindar 1978 u. Lilly.L 22-10-0089 - 88887=39 p 

Neztor e. Smedsmo Lindar 1978 u. Görups Nelly 23852 - 88878=39 p 

Florian e. Radar 1955 u. Flori 23638 - 87888=39 p 

Zelsius e. Elstad Blesen 2079 u. Zelma 22-13-0041 - 87887=38 p 
 
Stoföl 

Ulvås Flizan e. Zultan 1949 u. Juline 23737 - 98888=41 p 

Bizkvie e. Lazer 2025 u. Bettina 23689 - 88897=40 p 

Dolin e. Smedsmo Lindar 1978 u. Doris 23243 - 88887=39 p 

Smilla.L e. Smedsmo Lindar 1978 u. Lotta 22-13-0118 - 88878=39 p 

Cazindra e. Zultan 1949 u. Cazandra 23844 - 88788=39 p 

Ulvås Flizan    Zack 

Fler bilder >> 

Lycka    Cazzius 
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    Bizkvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelzius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian 

Smilla L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cazindra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deveron L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neztor 
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Styrelsen - Kontaktuppgifter 
 

Hans Svensson, ordförande 
Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo 

0325-763 79 | 0703-376 114 | ladulopen@gmail.com 
 

Katarina Ferbeek, sekreterare 
Romsås 154, 523 98 Hökerum 

0321-520 10 | 0703-310 894 | katarina.ferbeek@gmail.com 
 

Ann-Christine Andersson, kassör 
Bjättlunda Storegården 120, 523 92 Timmele 
0705-630 646 | anki.bjettlunda@telia.com 

 
Tomas Ståhl, vice ordförande 

Svedjorna 1, 514 95 Grimsås  
0325-740 38 | 0705-185 894 | tomas.st@telia.com 

 
Katrin Johansson, ungdomsansvarig 

Ryasjö Sjölöcka, 512 91 Sexdrega 
070-423 49 76 | ka.jo.80@hotmail.com 

 
Annika Pettersson, ledamot 

Torstad 45, 517 93 Töllsjö 
0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com 

 
Petra Olsson, ledamot  

Alvägen 3, 523 61 Gällstad  
0733-649 388 

 
Ingela Törnqvist, suppleant 
Boråsvägen 7, 516 50 Aplared 

0704-711 441 | nordsvenskar@hotmail.com 
 

Anna Elsius, suppleant 
Ryda Häljesgården 2, 511 99 Sätila 

anna.elsius@gardajohan.se 
 

Webmasters: 
Annika & Ann-Christine, se kontaktuppgifter ovan. 
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Plopp 22-17-5039 

Cazzius 22-17-5038 

Algot 22-17-5072 

Castor 22-17-5015 

Figaro 22-16-5067 

Lycke 22-16-5030 


