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Ordförande har ordet 
 

God fortsättning på 2018 alla Nordsvenskahästen-vänner. 

Nu är det dags att summera 2017; 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 16 mars. Se separat kallelse i bladet. 

Valberedningen jobbar för fullt för att täcka upp för de avgångar som 
aviserats, du som känner dig intresserad att vara med i styrelsen och  
utveckla vår förening kontakta då Bo, 0703-362 929, Rebecka, 0702-
677 77 83, Annika, 0739-309 798 eller Christin, 0703-541 006. 

Några aktiviteter har vi hunnit med sedan förra bladet kom ut:  

Fölmönstringen i år samlades vi på Strömmaskolan i Sätila. Vi hade vårt 
första samarbete med Moderlandsraserna & det samlade 10 st.       
Nordsvenskar, 6 st. Ardenner 3st övriga raser till mönstring. 

21 och 22 oktober var vi representerade på Nordsvenska Hästens Avels-
konferens i Katrineholm, & 30 september var Anki i Uppsala på möte 
med föreningens körkursansvariga. 

Årets sista aktivitet var grötkvällen den 2 december på Ryasjö Hästgård 
där vi åt gröt och skinksmörgås. Köpte lotter med många skänkta    
vinster. Under kvällen rullade en film från hästdagen i Ulricehamn 1991.   
Sedan intog vi kaffe med en mycket god kaka till. 

Till slut vill jag tacka alla som dragit sitt strå till stacken så vi har haft 
möjlighet att genomföra de aktiviteter som varit under 2017, ingen 
nämnd & ingen glömd. 

2018 började med en mycket uppskattad aktivitet i Kalseboskogen där 
Sven-Håkan släppte till sin skog för att vi skulle få träna att köra ut   
timmer. Evenemanget samlade 37 st personer. 13st hästar varav ett ett-
års sto och en tvåårshingst. Vi tittade på när Sven-Håkan körde med sin 
skogavagn förspänd med tre hästar. Under dagen grillades, fikades och 
diskuterades. Alla verkade mycket nöjda trots det blöta o blåsiga vädret 

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

 

Hans Svensson 
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Februari 25 Hingstsnack, sid. 6 

Mars 10-11 Hingstpremiering på Grevagården, sid. 7 

Mars 16 FNH Södra Älvsborgs Årsmöte, sid. 8 

Mars 25 Stambokssnack, sid. 9 

April 14 Hingstvisning i Älvsered, sid. 9 

Maj 12 Träning på CB Trailcamp, sid. 11 

Maj - Hingstbetessläpp i Tvärred, sid. 11 

Juni 16 Premieringsträning, sid. 12 

April 15 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 10 

Maj 26 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 10 

Juni 2 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 10 

Juni 3 Körkurs på Ryasjö Hästgård, sid. 10 

Juli 27-28 Sommarpremieringen i Svenljunga, sid. 12 

Kalendarium 2018 

Mer information finns också på 
 

www.nordsvenskar.se 
www.facebook.com/nordsvenskar.se 
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Anslagstavlan 

Nordsvensk till salu?  
 

Glöm inte att Du som medlem får annonsera gratis på 
Riks hemsida, www.nordsvensken.org. När det på sociala 
medier frågas efter Nordsvensk till salu länkas det ofta till 

den sidan. Få fler att upptäcka vår fina ras!  
 

Letar du istället efter häst? Ta en titt på sid. 18!  

JUF:s Prova-på-dag &  
DM i Skogskörning med Häst 

 
Prova-på-dag: 25 mars, kl. 10.00, plats ej bestämd 

Distriktsmästerskap: 8 april, plats ej bestämd 
 

Mer info om evenemangen finns inom kort på 
www.jufsödraälvsborg.se 
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”Hingstsnack” 
 

Föreläsning om hingstar & hingstlinjer med Per Eriksson 
 

25 februari  |  14.00  |  Ryasjö Hästgård 
 
En sammankomst där vi av Per Eriksson får lära oss mer om de  olika 
hingstlinjerna, med lite extra fokus på de linjer som representeras på 
Grevagårdens hingstpremiering ett par veckor senare. Han går även 
igenom de hingstar som funnits & varit verksamma i vårt distrikt       
genom tiderna. 
 
Tag gärna med Din hingstkatalog! Har Du ingen finns det ett begränsat 
antal att låna och/eller köpa (200:- kontant) på plats.  
 
Den 25 mars håller Per åter igen en lärorik föreläsning, då riktar vi in 
oss på stamboken. Läs mer om det på sidan 9. 
 

Kostnad 50:-/person, egen fika medtages. 
 

Anmälan senast 18 februari till Ingela:  
0704-711 441 | nordsvenskar@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 arrange-
mang & 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  

 

Linda Kedehag: 
0763-40 03 79  

lindakedehag@gmail.com 
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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! 

 Hingstpremiering på Grevagården 
 

10-11 mars  |  Grevagårdens Hästsportcenter 
 

På ”årets Greva” visas Nordsvenskarna under lördag & söndag.  
 
Lördag =  Visning av 4-åringar & äldre + sundhetskontroll.  
   Bruksprov för 3- & 4-åringar under eftermiddagen. 
 
Söndag = Visning av 3-åringar. (29 anmälda i skrivande stund!) 
 
Mer information, såsom tider osv. kommer upp på Facebook- & 
hemsidan när de väl blir tillgängliga. Adresser dit finns längst 
ner på sidan 4 i detta blad. 
 
 

 

Hårleman 2037 
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Kallelse till Årsmöte 2018 
 

FNH Södra Älvsborg 
 

16 mars  |  19.00  |  Rångedala Bygdegård 
 
 

Vi går sedvanligt igenom årsmöteshandlingarna &  
håller utdelning av hederspriser till distriktets  

Nordsvenska ston & valacker som deltagit i körprov, 
samt blivit  tilldelade diplom & höjd värdebokstav  

under 2017. 
 

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

    
0705-630 646 | anki.bjettlunda@telia.com 

  
Om din häst genomfört körprov eller fått höjd  

värdebokstav & du trots det inte fått någon personlig  
inbjudan, hör av dig till Hans:  

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

  
 Sista anmälningsdag för fikat är 2 mars, vilken betalas 

på plats kontant eller via Swish. Meddela eventuell  
Specialkost. Avgiften kan komma att faktureras i  

efterhand om avbokning sker efter 11 mars.   
  

Lotteri anordnas!  
Vill du skänka vinster? Kontakta ovannämnda.  

 
 

Välkommen! 
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 ”Stambokssnack” 
 

Föreläsning om stamboken med Per Eriksson 
 

25 mars  |  14.00  |  Ryasjö Hästgård 
 

En andra sammankomst där Per Eriksson fördjupar oss i stamboken, hur 
den är upplagd, vad den innehåller för information & hur man hittar den. 
Samt vad skillnaden mellan rasens stambok & grundstambok är.  
 
Tag gärna med din senaste stambok! 
 
Den 25 februari håller Per en tidigare genomgång, då om hingstarna & 
deras linjer. Läs mer om det på sidan 6. 
 

Kostnad 50:-/person, egen fika medtages. 
 

Anmälan senast 18 februari till Ingela:  
0704-711 441 | nordsvenskar@hotmail.com 

 

Hingstvisning i Älvsered 
 

14 april  |  10.00  |  Ätrabygdens Ridklubb 
 

FNH Halland & FNH Södra Älvsborg bjuder in till visning av      
Nordsvenska Brukshingstar. De båda distriktens hemmahörande 
hingstar samt eventuella stationshingstar är inbjudna. Skyltning ute 
vid väg 154. Försäljning av fika & korv finns. Varmt Välkommen! 
 
 

Lazer 2025 
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Körkurser för Lars-Åke Johansson  
på Ryasjö Hästgård 

 
15 april  |  26 maj  |  2 juni  |  3 juni 

 
Under våren har vi bokat in 4 tillfällen för körlektioner för Lars-Åke     
Johansson på Ryasjö Hästgård. Varje lektion är 45 minuter, men 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 så 
går det lika bra. Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller! 
 
Redskap och vagnar finns på plats. Ta gärna med egen medhjälpare. 
Glöm inte ta med eget fika och passa på och byta erfarenheter med  
varandra. 
 

350: - / lektion, betalas på plats. 
 

Anmälan är bindande och vi vill ha din anmälan  
senast 1 vecka innan körkurstillfället.  

 
Ring eller maila till Anki: 

0705-630 646  |  anki.bjettlunda@telia.com 

Bonita 
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   Miljöträning på CB Trailcamp 
 

12 maj  |  CB Trailcamp, Dalstorp 

 
Anläggningen CB Trailcamp är denna dag heldagsbokad av FNH Södra 
Älvsborg, en plats med allsköns hinder som är roliga, utmanande &     
utvecklar kommunikationen mellan häst & ryttare/kusk.   
  
På hemsidan www.cbtrailcamp.se kan man både genom video & bild se 
hindren som finns på plats. Det går att både leda, rida & tömköra hästen 
genom hindren & träningen lämpar sig åt alla hästar oavsett ålder &   
utbildning.  
  

200:-/ekipage (FNH-medlem)  
250:-/ekipage (icke FNH-medlem) 

egen matsäck medtages.  
 

OBS! FÖRSKOTTSBETALNING!  
 

Swish: 1234123782  
Bankgiro: 826-9144 

 
 

Anmälan är bindande & sker senast den 5 maj till Stina: 
0706-359 321  |  stinatyren@hotmail.se 

 

Unghingstbete i Tvärred 
 

Är du intresserad av att 
ha din unghingst, född 

2016 eller 2017, på  
unghingstbete i Tvärred,  

 
 

kontakta Per Eriksson: 
0705-280 098  

 
  

Betessläppet brukar äga 
rum i andra halvan av 

maj, beroende på  
betestillväxten.   

Ämme 
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Premieringsträning 
 

16 juni |  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. 
 
Mer information i nästa blad, håll dagen öppen i kalendern! 

 
Sommarpremieringen i Svenljunga 

 
27-28 juli  |  Ljungaskogs Ridcenter 

 
Svenljungapremieringen är i år lagd på en fredag & lördag, & ytterligare 
en ny detalj är att sundhetskontrollen av hingstar är flyttad till dagen då 
3-åriga ston visas, alltså på lördagen. Info från www.sehf.se. 
 
Mer information i nästa blad, håll dagarna öppna i kalendern!  

Selma 
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Föl- & unghästmönstring i Sätila 30 september 
 
2-årsvalack 
Ferguson 22-15-5016  e. Ene-Blacken 1923 u. Julia 23525 
8-7-7-8-7= 37p       Äg: Lena Backman, Angered 
  

2-årssto 
Lamona 22-15-0090 e. Opus 1860 u. Lavina 22927                   
9-8-8-8-7= 40p      Äg: Fam. Gustafsson, Fotskäl 
  

Hingstföl 
Cazzius 22-17-5038     e. Kavaljer 1998 u. Cazandra 23844 (bild t.v.) 
8-9-8-8-7= 40p      Äg: Fam. Gustafsson, Fotskäl 
 

Enok 22-17-5005  e. Ene-Blacken 1923 u. Doris 23243 
8-8-8-8-8= 40p      Äg: Anette & Lars Backman, Sexdrega 
 

Daler 22-17-5071  e. Radar 1955 u. Flori 23638                      
8-8-8-8-7= 39p       Äg: Eva-Lotta Lijenzin, Hällingsjö 
 

Znoddas 22-17-5080 e. Zoldat 1995 u. Görups Nelly 23852 
8-7-8-8-8= 39p      Äg: Per-Anders Axelsson, Svenljunga 
 

Algot 22-17-5072  e. Glomstadgutten 1975 u. Alma 23640 
8-7-8-8-7= 38p      Äg: Rosmarie Erikssin, Istorp 
 

Effekt 22-17-5004  e. Ene-Blacken 1923 u. Julia 23525 
7-8-8-7-8= 38p      Äg: Anette & Lars Backman, Sexdrega 
 

Timmer 22-17-5006 e. Glim 2003 u. Trimma 23851                     
7-7-7-8-7= 36 p     Äg: Anette & Lars Backman, Sexdrega 
  

Stoföl 
Ullbrixa 22-17-0008 e. Rolex 1937 u. Ullbrina 23522 (bild t.h.) 
8-8-8-8-7= 39p         Äg: Inger Nilsson, Aplared 
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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   

Kör- & Ridträff i Fotskäl 14 oktober 
 

5 körekipage följt av ett par ridekipage upplevde en trevlig tur i helt okej 
oktoberväder. Lite mulet, kyligt & småblött till en början, men när grillen 
tändes vid hemkomst tittade solen fram. Tack till fam. Gustavsson för 
arrangemanget!  
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Rådgivande Unghingstbedömning i Sätila 
 
Den 12 november visades 5 väl förberedda Nordsvenska unghingstar på 
Rådgivande, & om skribenten inte missminner, så var 4 av dessa 5     
anslutna till unghingstutbildningsprojektet & gjorde därmed också sina 
körprov. Liten men hängiven publik fick, utöver bedömning av hästarna, 
ta del av allmännyttig information om utveckling, fodring & hantering av 
unghästar.  

 
1. Figaro 22-16-5067 e. Center 2052 
 
2. Kvick 22-16-5004 e. Klenod 2015 
 
3. Doz 22-16-5042 e. Lazer 2025 
 
4. Lycke 22-16-5030 e. Kavaljer 1998 
 
5. Remton 22-15-5130 e. Lazer 2025 

1.                   2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.                   4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
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Grötkväll på Ryasjö Hästgård 
 

Grötkvällen är en lika uppskattad avrundning av året som alltid. Till en 
början såg det mörkt ut då det knappt kom in några anmälningar, men 
rätt som det var fanns ca. 30 namn på listan. Efter god mat bestående 
av gröt & skinkmacka samt kaffe & kaka, betades ett välfyllt vinstbort av 
i lotteriet. Det visades även video från Hästdagen i Ulricehamn 1991 
som säkert rullade till en bit efter midnatt. Både visare & hästar kändes 
snabbt igen av de som varit med i Nordsvenskvärlden ett tag, & de som 
är lite nyare uppskattade att få se rörliga bilder av hästar som tyvärr 
försvunnit innan de upptäckte Nordsvensken. (eller ens var födda för 
den delen!) Tack alla som på något sätt hjälpte till med arrangemanget! 

Skogskörningsdag i Uddebo 
 

Vi har även hunnit sparka igång 2018 med en aktivitet, skogskörnings-
dag! Sven-Håkan Larsson bjöd in kuskar med egen häst & åskådare till 
ett precis lagom framkomstvänligt skifte med gallringsvirke i smidiga 
längder. Hästskaran bestod av unghästar som var med i miljlötränings-
syfte & som gjorde lättare lunningsarbete, sto med föl vid sidan &        
erfarna arbets- & tävlingsindivider som alltid uppskattar en liten utflykt. 
Dessutom demonstrerade Sven-Håkan skogskörning med trespann   
framför griplastarvagn, pampig & precisionsartad visning, tackar vi så 
mycket för! 
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Saluhästar i distriktet 
 

Adisa 22-13-0125 
 
Inkört diplomsto f. 2013  
e. Kravall 2005, ue. Aron 1793.  
9-8-8-8-8=41p. 156 cm.  
 

Drar virke & harv regelbundet, 
även körd med sulky, fyrhjuls- 
vagn & släde.  
 

Kenneth Ranstig, 0706-650 594 
ranstig@gmail.com 

Lucas 22-17-5103 
 

Hingst f. 2017  
e. Zoldat 1995 ue. Karat 1997 
 

Välhanterad, trevlig individ.  
Van att stå bunden, verkats vid 
behov. Går bredvid vid körning. 
 

Caroline Dahrén, 0708-290 918 
caroline.dahren@hush.se 
 
 

 
Oberon 22-10-5101 
 

Välutbildad valack inom körning & ridning f. 2010 
e. Obelisk 1857 ue. Faxe 1811. 8-8-8-9-8=41 p.  
 

FKP, KBI, DM i brukskörning, DM i bruksridning, 
går för div. vagnar & redskap i enbet & i par. 
 

Rebecka Gustafsson, 0702-677 783 
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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 

 
Lars Backman, vice ordförande, körkursansvarig 

Snärsbo Ekbacken, 512 91 Sexdrega 
0707-332 297 | Lbackman495@gmail.com 

 
Katrin Johansson, ungdomsansvarig 

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

 
Linda Kedehag, ledamot 
Violvägen 3, 519 96 Fotskäl 

0763-40 03 79 | lindakedehag@gmail.com 
 

Annika Pettersson, ledamot 
Torstad 45, 517 93 Töllsjö 

0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com 
 

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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1. Algot  2. Znoddas  3. Daler  4. Enok  5. Timmer  6. Effekt 

 
Fotograf: RosMarie Eriksson 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 


