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Högst bedömda Nordsvenska 3-årsstoet på årets sommarpremiering i Svenljunga. Se alla resultat på sid. 13-14
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Kommande nummer av medlemsbladet planeras till Februari 2019. Manusstopp 15
januari. Reservation för att tryckfelsnisse varit framme i medlemsbladet.
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Ordförande har ordet
Hej alla hästvänner! Förra bladet började jag med att vi överlevt denna
vinter. Jag får väl fortsätta att konstatera att även denna heta och torra
sommar har vi överlevt. Nu har det efterlängtade regnet också kommit.
Vi har mätt upp ca 140 mm i augusti vilket märks på gräsmattan och beteshagarna som tidigare var bruna, börjar nu vara gröna igen, även robotgräsklipparen har fått börja jobba igen. Vi får hoppas på en god grässkörd i höst. Nog om väder o vind.
Vad har vi då hittat på sedan förra bladet? 5/4, 26/5, 2-3/6 var det körkurser hos Lars-Åke i Ryasjö, samtliga gånger var välbesökta. 14 juni
åkte Jag och Gittan till Svenljunga Naturbruksskolas avslutning för att
dela ut årets stipendium till årets elev inom körning med häst Anna
Arnoldsson. Vi gratulerar Anna till detta. 16 juni Premieringsträning här
fick vi många goda och lärorika råd av Ullen, Per och Lars-Åke.
21 juli Motionsgenomgång i år samlades vi hos fam. Larsson på Körningsgärde vi startade med tipspromenad därefter gick vi igenom årets
enda motion som blev nerröstad. Sven-Håkan och Martin berättade om
sin verksamhet och visade runt i det nya lösdriftsstallet. Det var god
uppslutning i år ca 50 personer. Vill än en gång passa på att tacka Fam.
Larsson. 28-29 juli Sommarpremiering i Svenljunga. 22st nordsvenskar
var anmälda till fredagens visning 6st 1-årshingstar, 2st 2-årsston, 3st
3-års vallackar vilka gjorde frivilligt körprov, 1st 4-årig vallack 1st 4årigt sto dessa båda körde KBI med strålande resultat 48 poäng vardera.
7st ston för stamboksförning samt 2st föl. På lördagen var det 9st 3årsston, 4st erhöll diplom 5st körde frivilligt körprov.
4 augusti besökte vi årets hästdag som i år arrangerades av Stockholms,
Uppsalas och Södermanlands distrikten på Tyresö gård utanför Haninge.
Foran kör för livet till förmån för barncancerfonden nådde fram till sitt
slutmål. 17.00 samlades vi till fullmäktigemöte på hotell Winn i Haninge
Jag och Ann-Christine representerade vårt distrikt. Kvällen avslutades
med gemensam buffé på hotellet i glada vänners lag. Detta är vad jag
kan komma på som har hänt.
Nu ser vi framåt vad skall hända i höst och vinter kör o ridträff, föl och
unghästmönstring, rådgivande unghingstbedömning och den traditionella
grötkvällen. Dessa aktiviteter och säkert någon jag glömt kommer att
finnas mer information om i detta blad samt hemsidan och facebook.
Med dessa ord vill jag önska alla en god fortsättning på 2018 hoppas alla
fått fram foder till våra fyrbenta vänner.

Hans Svensson
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Kalendarium 2018
September

15

Kör- & Ridträff, sid. 6

September

29

Föl- & Unghästmönstring, sid. 7

Oktober

13

Hubertusritt, sid. 8

Oktober

28

Rådgivande Unghingstbedömning, sid. 10

November

10

Unghäst-/miljöträningspromenad, sid. 11

December

1

Grötkväll, sid. 12

Vi önskar nya
medlemmar välkomna!
Marina Bengtsson, Hökerum

Mer information finns också på
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
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Anslagstavlan
Fölmönstring hemma på gården
Under vecka 42 (mån 15 okt - fre 21 okt) erbjuder sig
Morgan Johnsson att mönstra föl på hemmaplan.
Skicka anmälningsblanketten till Morgan senast den 8
oktober, med häst- & ägaruppgifter ifyllda, tillsammans
med en god vägbeskrivning på baksidan.
Anmälningsblanketten finns i listan med länkar på Södra
Älvsborgs Läns Hästavelsförenings hemsida:
www.sehf.se

Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförenings Höstfest
9 november | 19.00 | Rångedala Bygdegård
Du vars 3-årssto blivit tilldelat avelsdiplom under årets
sommarpremiering i Svenljunga är välkommen att hämta
diplomet vid höstfesten. Under kvällen äter vi lite god
mat, köper lotter, pratar och har trevligt som vanligt.
Kvällen avslutas med kaffe.
Kostnad för icke-medlem i hästavelsföreningen är 250:-/
person. Medlemmar betalar 150 :-/person.
Barn och ungdomar under 16 år äter gratis,
så ta med dina ungdomar på festen.
Anmälan senast den 1 november till
Nils-Gunnar: 033-280202 | 0709-669930
eller Agneta: 070-5946740
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Kör- & Ridtur
15 september | 9.30 | Sörvilg Östergården, Fotskäl
Välkommen på kör- & ridtur! Lördagen den 15 september samlas vi
ca. 9.30 hos fam. Gustafsson, Sörvilg Östergården i Fotskäl för att
ge oss ut på gemensam kör- & ridtur.
Vi ger oss av runt kl. 10.00 på en 1,5 - 2 timmar lång tur & tänder
grillen när vi är tillbaka.
Egen mat/fika medtages.
Anmälan senast 13 september till Rebecka:
0702-67 77 83 | trollpacka_l@hotmail.com

Välkommen!

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
Ingela Törnqvist:
0704-71 14 41
nordsvenskar@hotmail.com
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Föl- & Unghästmönstring
29 september | 10.00 | Strömma Naturbrukscentrum
Välkommen på föl- & unghästmönstring, ett samarbete mellan
FNH Södra Älvsborg, Södra Älvsborgs & Hallands Ardennerklubb
& Södra Älvsborgs Hästavelsförening
Alla raser upp till 2 år är välkomna, domare är Tobias Sandahl.

Anmälan senast 23 september till Torbjörn Ovesson
Åbacken 1, 514 50 Limmared
ovessons@gmail.com | 070-223 23 12

Anmälningsblankett att posta finns att ladda ner eller skriva ut
på vår hemsida; www.nordsvenskar.se

Kostnad 200:- per föl/unghäst, betalas senast 23 september
till Ardennerklubbens bankgiro: 919-0653.
Ange ditt & hästens namn.
Katalog mailas till hästägaren, saknas e-post kommer ni få ert nummer
via telefon.
Hingstar äldre än 1 år visas i träns. Övriga hästar får visas i grimma
eller träns. Vi ser gärna att visarna bär hjälm.
Egna nummerlappar medtages.
Det kommer finnas enklare servering

Varmt Välkommen!
Södra Älvsborgs & Hallands Ardennerklubb
Södra Älvsborgs Hästavelsförening
FNH Södra Älvsborg
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Hubertusritt
13 oktober | 12.00 | Ryasjö Hästgård
Lördagen den 13 oktober blir det en Hubertusritt i med Katrin Johansson
som master. Vi utgår från Ryasjö Hästgård på en ca 2 timmar lång
runda, på slutet letar deltagarna efter ”räven”, där den som finner,
vinner Hubertusjakten. Ritten kommer anpassas efter deltagande ryttare
så alla kan vara med.
När ryttarna kommer tillbaka finns det möjlighet att grilla för den som
vill det, vi kommer bjuda på kaffe/glögg och kaka.

Kostnad 50 kronor per ekipage. Egen matsäck medtages.
Anmälan görs senast den 6 oktober till Katrin:
070-423 49 76 | ka.jo.80@hotmail.com

Välkommen!

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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Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening
bjuder in FNH-medlemmar till

Föreläsning med vet. Per Michanek
25 oktober | 18.30 | Rångedala Bygdegård

MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE! Veterinär Per Michanek kommer att
hålla en temakväll gällande naturlig hästhållning, där han pratar om
hur klimatet påverkar våra hästar, hästens behov av täcken eller inte
& forskningsresultat. Detta skall enligt många vara en mycket
intressant temakväll med pedagogiska bilder & förklaringar.
Vi önskar att så många som möjligt kan komma & ta del av Pers
kunskaper. Kostnaden för kvällen är endast 100:-/person och då
ingår kaffe och fralla.
Sprid detta så mycket ni kan till t.ex. andra avelsföreningar och
ridklubbar inom vårt län.

Mer information finns på arrangörens hemsida: www.sehf.se

Anmälan senast 20 oktober till
Nils-Gunnar Nilsson
0709-669930 | nilsson.nils-gunnar@telia.com
eller
Agneta Svensson
070-5946740 | agneta.svensson@swegmark.com

Välkommen!
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Rådgivande Unghingstbedömning
28 oktober | 13.00 | Strömma Naturbrukscentrum
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska
Hästen och Svenska Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande
unghingstbedömning
Hingstar av raserna Nordsvensk Brukshäst, Gotlandsruss & Ardenner,
födda 2016-2018 är välkomna.
Sista anmälnings– OCH inbetalningsdag är 10 september!
Anmälan sker via anmälningsblankett, finns på www.nordsvensken.org
Skickas till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 Märsta
eller
via internetanmälan på www.svehast.se
(Bedömningar > Propositioner & Anmälan > Internetanmälan)
Kostnad 200:- per hingst.
Anmälningsavgiften insättes på
Svenska Russavelsföreningens plusgiro: 38 52 78-7
OBS! Länk till proposition finns på www.nordsvensken.org
Däri finns information om körproven för de som är anslutna till
Unghingstutbildningsprojektet.

Välkommen!

På natten till söndagen den 28:e oktober
ställs klockorna om till vintertid, dvs. vrids
tillbaka en timme. Så slipper deltagare &
åskådare komma en timme för tidigt.
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Unghäst- /miljöträningspromenad
10 november | 10.00 | Gölingstorp
Vi tar oss en promenad med våra unghästar, 1-åringar och uppåt, ska
vara vana att ledas i träns. Ett ypperligt tillfälle att göra något med sin
häst så den får lasttränas och komma ut och träffa nya hästar under
enkla former. Det går bra att leda eller tömköra sin häst, vi går en runda
med lite olika övningar utmed banan. Tag med dig fika (bör kunna bäras
med på rundan då vi kommer stanna under promenaden för att fika) och
då får hästarna träna på att stå uppbunda under tiden, så även grimma
och grimskaft behöver vara med på rundan. Vi vill att kusk /ledare samt
medhjälpare har hjälm.
Om det finns intresse för att fortsätta träffas under liknande former
under vinter och vår så kan vi bestämma och diskutera innehåll under
dagen. Vore ju roligt om det blir en fortsättning för att komma ut och
träffas och träna/utbilda våra hästar. Då kan vi ju även bestämma nytt
datum. Tanken är i så fall att det kan vara på olika ställen i distriktet.
Alla kan ha önskemål om aktivitet och dag!
Det går bra att deltaga utan häst om man vill.
Anmälan senast 3 november till Stina Tyrén:
070-6359321 | stinatyren@hotmail.se

Varmt Välkomna!

Enok
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Grötkväll
1 December | 19.00 | Ryasjö Hästgård
Vi inleder december med vår traditionsenliga grötkväll.
Alla medlemmar är välkomna! Lotteripriser tages tacksamt emot.

Anmälan & avgift berör endast från de som vill äta.
150: - / person.
Anmälan senast 19 november till Hans Svensson:
0325-763 79 | 070-337 61 14 | ladulopen@gmail.com

Välkommen!

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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Premieringsträningen på Ryasjö Hästgård
Den 16 juni arrangerade föreningen sin premieringsträning, där Ulrica
Olsson, Per Eriksson & Lars-Åke Johansson åter igen gav oss sina värdefulla tips för att lyckas med visningen & körproven under premieringen.
Tack än en gång!

Medlemsmöte m. motionsgenomgång
Årets minst sagt välbesökta motionsgenomgång hölls hos familjen Larsson i Körningsgärde, Uddebo. Uppåt 50 besökare gick tipspromenad, åt
gott & fick information om verksamheten & rundvisning i nyanlagda lösdriften.
Tack till Sven-Håkan Larsson m. familj!
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Resultat Sommarpremieringen i Svenljunga
1-årshingstar
LAZLO 8-8-8-9-7=40p. Kl I Äg: Claes Pettersson, Värnamo
ALGOT 8-8-7-8-8=39p. Kl I Äg: Emil Elsius, Sätila
CAZZIUS 8-8-8-8-7=39p. Kl I Äg: Fam Gustafsson, Fotskäl
EFFEKT 8-7-7-8-7=37p. Kl II Äg: Anette o Lars Backman, Sexdrega
ENOK 8-7-7-7-8=37p. Kl II Äg: Anette o Lars Backman, Sexdrega
TRULS 7-7-8-8-7=37p. Kl II Äg: Claes Pettersson, Värnamo
2-årsston
DALA 8-9-8-8-8=41p. Kl I Äg: Johanna Karlsson, Älvsered
KRYZMYNTA 8-7-7-8-8=38p. Kl I Äg: Annette/Fredrik Svensson, Ljung
3-årsvalacker
FAZER 7-7-8-9-8=39p. Kl I Äg: Ryasjö Hästgård, Sexdrega
Frivilligt körprov 4-5-5-5-4=23
REZAL 8-8-7-8-7=38p. Kl I Äg: Nina Ferm. Sätila
Frivilligt körprov 4-5-7-5-5=23p.
FERGUSON 7-7-7-8-8=37p. Kl II Äg: Lena Backman, Angered
Frivilligt körprov 4-5-3-5-5=22p.
4-årsvalacker
VILHELM 8-9-8-9-7=41p. Äg: Lars-Åke Johansson, Ryasjö, Sexdrega
Körbarhetsintyg 9-9-10-10-10=48p.
4-årssto
DUFFY 9-8-7-9-7=40p. Äg: Juha Salmela, Sexdrega
Körbarhetsintyg 10-10-10-9-9=48p.
Stambokföring / Enkelt körprov
LIME 8-7-8-8-8=39p. B Äg: Kjell Carlsson, Ullared
LOTTA 9-8-8-9-9=43p. AB Äg: Sven-Håkan Larsson, Uddebo
ZELMA 8-8-7-8-8=39p. AB Äg: Emil Elsius, Sätila
ELOISE 9-8-8-10-9=44p. AB Äg: Eva Johansson, Ljung
FREIA 9-9-7-9-8=42p. AB Äg: Erika Svenningsson, Ljungsarp
BONITA 9-8-7-9-9-. AB
HINGSTFÖL 8-8-8-8-8=40p. Kl I Äg: Linn Forsman, Aplared
DUNI 9-9-8-8-8=42p. AB
HINGSTFÖL 8-8-8-8-7=39p. KL I. Äg: Teresa Johansson, Herrljunga
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Resultat Sommarpremieringen i Svenljunga
3-årsston
RUTH 9-9-7-9-8=42p. Diplom. Äg: Inger Gustavsson, Åryd
RADINA 9-8-7-9-7=40p. Diplom. Äg: Monica Brolin, Marbäck
IDUN 8-8-8-9-7=40p. Diplom. Äg: Ida Larsson, Burseryd
Frivilligt körprov 5-4-5-5-5=24p.
ULVÅS ZTORMA 8-8-8-8-8=40p. Diplom. Äg: Anna Skoog, Holsjunga
Frivilligt körprov 4-4-4-5-5=22p.
LAMONA 9-8-7-8-7=39p. KL I Äg: Fam Gustafsson, Fotskäl
Frivilligt körprov 4-4-4-5-5=22p
DINJA 8-8-7-8-8=39p. KL I Äg: Ryasjö Hästgård, Sexdrega
Frivilligt körprov 5-4-5-4-5=23p.
ALIZIA 8-8-7-8-8=39p. KL I Äg: Emil Elsius, Sätila
JULIA 8-7-7-9-7=38p. KL I Äg: Ellinor Andersson, Håcksvik
KAMOMILL 7-7-7-7-7=35p. KL II Äg: Kenneth Wallin, Töllsjö
Frivilligt körprov 4-3-4-4-4=19p.

Dinja

Kamomill

Lamona

Ulvås Ztorma
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Stoinventering
Nu är det dags att skicka in era blanketter till
stoinventeringen! De kommer att skickas vidare under
oktober månad, så vi hoppas kunna få med alla stoföl
som fötts nu under 2018.
I vårens omgång hade vi 1 sto i distriktet som blev
uttaget av granskningsgruppen. Du som glömt att skicka
in ditt sto under tidigare år, gör det nu, det är aldrig för
sent!

Det finns länk till blanketten på vår hemsida:
www.nordsvenskar.se. Skicka den på post till
Ann-Christine Andersson
Bjättlunda Storegården 120
523 92 Timmele
eller fyll i blanketten direkt i datorn, spara ner den &
skicka via e-post till
anki.bjettlunda@telia.com

Listan över redan inventerade ston finns också på vår
hemsida, om du är osäker på om ditt sto redan är
inventerat så kolla gärna där.

Tack!
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Föreningskläder
Nu finns det kepsar med nya loggan att köpa från föreningen!

Vi kommer försöka få med dem på våra aktiviteter, men vill du
inte vänta kan du ta kontakt med någon i styrelsen så kanske
det går att ordna snabbare. De kostar 100 kr styck.

Vi har även tagit fram tröjor, samma färg och brodyr som
kepsen, kommer att finnas för att prova storlek och känna på
under grötkvällen. Läs mer om grötkvällen på sid. 11.

Tröjorna måste vi ta bindande beställning på och betalning innan vi köper från leverantören då vi inte har råd att hålla ett
stort lager. Vi har bestämt oss för en Piké 355 kronor och en
Collegetröja med zipkrage för 455 kronor.
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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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JUF Södra Älvsborg Bruks-DM
Den 26 augusti hjälpte RosMarie Eriksson till med att dokumentera de
FNH-medlemmar från distriktet som startade i årets Bruks-DM;
Emil Elsius, Elin Ingvarsson samt Anette & Lars Backman. RosMarie var
samtidigt banfunktionär, tillsammans med de andra FNH-medlemmarna
Linn Forsman, Juha Salmela & Fam. Elsius. Stort tack till alla inblandade,
utan Er blir det ingen tävling!
Mer information & bilder finns på www.jufsödraälvsborg.se

Emil & Alma ryggar i vinkel.
Emil & Ulan står stadigt i halterna.

Elin & Vicky vid bryggan & rakkörningen.

Anette & Lars startade båda med Abbe, flytta föremål & hoppning.
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Julia

Ulvås Ztorma

Radina

Idun

Dinja

Lamona
Kamomill

Alizia
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