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Ordförande har ordet
Nytt medlemsblad är på g! Jag önskar att alla har haft en skön och
avkopplande sommar med semester och sol o bad, även ni som har det
hektiskt med hö och ensilage skördar kunnat njuta av denna sommar.
När det gäller hästaktiviteter har vi lyckats genomföra de vi planerade i
våras. Hlngstresan till Bohuslän var uppskattad av de som var med, vi
avslutade hos Team Eloge. Miljöträning i Dalstorp samt Kjell Olssons
föreläsning om stostammar. Vårfest ordnades av körkommittén med
många roliga lekar och hög stämning, sedan samlades vi vid grillen och
åt och drack medhavd förtäring.
Årets medlemsmöte inför årsmötet med motionsgenomgång blev lite avslagen då vi bara var fyra medlemmar närvarande men vi fick en
intressant guidning i vagnsmuseet av Sten Björkman. Alla som var i
Svenljunga på årets sommarpremiering fick sig en riktigt trevlig
upplevelse då vi såg 13 nordsvenska 3-åringar och inte mindre än 10 st
av dessa erhöll diplom. Jag vill passa på att gratulera alla som var där
och visade sina väl förberedda och välhanterade ekipage.
Åter igen grattis till alla.
Nu börjar semestern lida mot sitt slut, men vi skall hinna med en
hästdag i Skåne också! Fredagen den 5/7 spände vi för husvagnen och
drog till Höör och upplever två härliga dagar på Bosjökloster med många
glada hästvänner och ett imponerande program. På lördag eftermiddag
avverkades ett ganska lugnt årsmöte, sedan avslutades kvällen med en
välsmakande grillbuffe i glada vänners lag.
Nu ser jag fram emot att få se resultatet av vårens fölvakning som
många ägnade sig åt. Den 24/9 samlas vi i Svenljunga för att få årets föl
bedömda av Tobias Sandahl. Övriga aktiviteter under hösten körkurser,
läder- och splitskurs planeras av Linda. Den traditionella höstfesten
planeras också.
Med dessa ord vill jag önska en riktigt god höst och vinter.

Hans Svensson
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Kalendarium 2016
Sept

24

Fölmönstring i Svenljunga, sid. 7

Sept

25

Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 6

Okt

2

Rådgivande Unghingstbedömning, sid. 8

Okt

9

Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 6

Nov

26

Höstfest på Ryasjö Hästgård, sid. 8

Obestämt

Lädersömnadskurs i Målsryd, sid. 8

Obestämt

Repsplitsarkväll, sid. 8

Vi hälsar de nya
medlemmarna välkomna!
Michele Gonzales Gustavsson, Viskafors
Bo Ekstrand, Gällstad

Mer information finns också på
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
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Anslagstavlan

DM i Brukskörning & -ridning
JUF Södra Älvsborg arrangerar den 11 september
Distriktsmästerskap i brukskörning & -ridning i
Stora Snärsbo 2, Sexdrega, med start ca. 10.00.
Mer information finns på hemsidan. Välkommen!

www.jufsödraälvsborg.se

Utställning för alla raser
i Svenljunga
Den 17 september arrangerar Södra Älvsborgs
Läns Hästavelsförening en utställning för alla
raser på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga.
Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida: www.sehf.se

Ett STORT TACK till alla Er som kom till undsättning då min häst hoppade över bommen
i hästtransporten, när vi skulle åka hem från
sommarpremieringen! - Carina Virtanen
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Körkurser för Lars-Åke Johansson
25 september | 9 oktober
Höstens körkurstillfällen för Lars-Åke Johansson på Ryasjö Hästgård äger
rum 25/9 & 9/10. FNH Södra Älvsborg planerar att boka tillfällen också
under våren/försommaren 2017. 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

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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Föl- & unghästmönstring i Svenljunga
FNH Södra Älvsborg bjuder in till föl- & unghästmönstring lördagen
den 24 september, på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga.
Visningen börjar kl. 10.00 & sker ute i gräspaddocken eller inne i
ridhuset beroende på väder. Ridklubben håller serveringen öppen
under dagen. Domare är Tobias Sandahl, alla raser är välkomna!
Sista anmälningsdag är den 12 september,
lämnas till Annika Pettersson via post eller e-post:
Torstad 45, 517 93 Töllsjö
Annikap_ap@hotmail.com
Anmälningsblankett att posta finns bifogad i detta blad.
Kopia finns att skriva ut på hemsidan; www.nordsvenskar.se
Vid frågor kan Ingela Törnqvist nås på telefon: 0704-71 14 41
Anmälningsavgift: Moderlandsraser 250:Övriga raser 350:Anmälningsavgiften betalas in senast 12 september till
bg 826-9144. OBS! Ange ditt namn vid betalningen.

Välkommen!
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Rådgivande unghingstbedömning i Sätila
Föreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen
och Svenska Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning i Sätila den 2 oktober. Visningen börjar kl. 13 i Strömmaskolans ridhus. Hingstar anslutna till unghingstprojektet genomför sina
körprov efter visningen.
Anmälan sker på svehast.se, sista anmälningsdatum är den 15 septeber.
Domare är Morgan Johnsson.

Askar 22-14-5044

Höstfest på Ryasjö Hästgård
Det planeras mysig höstfest på Ryasjö Hästgård den 26 november! Då
jag tyvärr inte har mycket mer information än så, kommer ett separat
mailutskick med mer info framöver, samt notis på hem- & facebooksidan. Ni som inte har e-post eller använder sociala medier kan
kontakta någon i styrelsen runt månadsskiftet oktober-november &
höra efter mer information. Kontaktuppgifter finns på sista uppslaget
här i medlemsbladet.

Intresseanmälan till läderkurs & splitskväll
Det finns också planer på lädersömnads- & repsplitsningskurs. Tyvärr
har vi inte fått svar ännu på vilka datum selmakaren kan hjälpa oss med
lädersömnadskursen, men gör du en intresseanmälan kontaktas du så
fort vi vet.
Detsamma gäller repsplitsarkvällen, där vi lär oss splitsa red på olika
sätt & tillverka allt från draglinor till grimskaft. Kurserna kommer hållas
någon gång under oktober-november.
Intresseanmälan görs till Linda Kedehag: 0763–40 03 79.
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Miljöträning på CB Trailcamp
Träningen på CB Trailcamp fick bara tummar upp av deltagarna från
föreningen; roligt, spännande & utvecklande! Regnet drog vidare precis
innan träningen började, men luften var fortsatt rå & kall, så galopp
genom vattnet sparades med fördel till sist, för genomblöt blev man!

Abbe 22-09-5121

Caramell 22-02-0055

Saga 22-08-0053

Lyster 22-12-5071

Kristall 22-08-5130
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Föreläsning med Kjell Olsson
Kjell Olsson höll den 15 maj en föreläsning om våra Nordsvenska stostammar, där han berättade om hur & när stostammar blir till & varför
de finns. Han klargjorde skillnaden mellan stostam och hingstlinje. Han
visade hur det ser ut för de olika stammarna; förr mindre stammar som
idag är stora, förr stora stammar som bara inom ett decennium endast
består av ett par individer, & en del stammar som tyvärr är borta & inte
går att få åter.
Kjell sätter så bra ord på vikten av en planerad & varierad avel inom en
så liten ras som Nordsvenska Brukshästen, att uppenbarelsen nästan går
att ta på. Vikten av att inte inavla, utan att hitta hingstar som passar
stoet stam- och exteriörmässigt. Och att inte ta något vi har idag för givet. En mycket trevlig och givande dag!
Rapport & foto: Ingela Törnqvist

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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Hingstbetessläppet
På årets hingstbete i Tvärred släpptes fyra hingstar, varav två nordsvenskar; Ämme (Bohuslän) f. -15 e. Myklaren 2031 & Vilhelm (Södra
Älvsborg) f. -14 e. Vimmel 1974. De två andra är ardenner.
Vilhelm överst & till höger. Ämme längst ned till vänster.

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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Vårfesten
Det var god uppslutning till vårfesten som hölls på Ryasjö Hästgård den
28 maj, ca. 20 medlemmar dök upp! I väntan på bra glöd i grillarna
gicks en tipspromenad där deltagarnas namn stod som svarsalternativ
på luddiga frågor. De rätta svaren skapades väl efteråt av deltagarna
själva då de tävlade mot varandra i små dueller relaterade till frågorna.
Efteråt satt det fint med grillat & annat gott, medan festen fortsatte
långt in på kvällen.
Till vänster:
”Vem är svängigast?” satte med
hjälp av tennisboll i
nylonstrumpa höftrörelserna på prov.
Nedan: ”Vem är
tätast?” visade sig
vara en vattenbaserad fråga.

Nedan: ”Vem ser bäst ut?” Att se
Utspridda knappar genom ett hål
längst ut på en tratt är en
utmaning.
Foto: Ingela Törnqvist
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Premieringsträningen
Den 18 juni var det dags för årets träning inför sommarpremieringen.
Tre ekipage dök upp & tog del av Per Ericssons & Ulrica Olssons tips &
miljöträningen tillfället erbjöd. Det tränades också på körprovskörning.

Medlemsmöte med motionsgenomgång
Den 26 juli hölls medlemsmöte med motionsgenomgång i Vagnshistoriska museet i Fristad. De 4 medlemmar som dök upp fick en trevlig &
informativ guidad tur genom
museet bland både orörda &
renoverade gamla vagnar. Det
fanns även en rejäl samling
med selar av olika typ, liksom
nytillverkade vagnar i gammal
stil från Polen att beskåda.
Är man intresserad av vagnar
är ett medlemskap i vagnssällskapet ett hett tips.

Rapport & bild:
Anna Carin Englund
13

Sommarpremieringen i Svenljunga 2016
Vid årets sommarpremiering visades inte mindre än 37 Nordsvenskar.
5 av 6 valacker, samt 9 av 17 ston genomförde högkvalitativa körprov!
Morgan Johnsson berömmer i vanlig ordning hur duktiga vi i Södra
Älvsborg är på att visa & köra våra hästar, & att han får dela ut väldigt
trevliga bedömningssiffror.
Tordagens välfyllda ring med 3-årsston förklarade Morgan som ”något av
det häftigaste jag varit med om inom Nordsvenskar”. Inte bara att det
var många ston, utan att de också höll en väldig kvalitet; 10 av 13
tilldelades avelsdiplom! Morgan pustade & stånkade, bet sig i läppen &
kliade sig i huvudet många gånger om när alla dessa ston gick på ring
som bokstavligen fyllde hela visningsytan.

1-åriga ston
1.

Pingla 22-15-0093, e. Kronprins 1946, u. Prisma 23439
9-9-8-8-8 = 42 p. Ägare: Fam. Pettersson, Habo

2.

Ulvås Ztorma 22-15-0040, e. Zoldat 1995, u. Juline 23737
8-8-8-8-8 = 40 p. Ägare: Anna Skoog, Holsljunga

3.

Lamona 22-15-0090, e. Opus 1860, u. Lavina 22927
8-7-8-8-8 39 p.
Ägare: Fam. Gustafsson, Fotskäl

4.

Fiona 22-15-0041, e. Radix 2000, u. Silje 22-02-0009
8-8-7-8-7 = 38 p. Ägare: Anne Sörbö, Ulricehamn

5.

Kamomill 22-15-0028, e. Radar 1955, u. Saga 22-08-0053
8-7-7-7-7 = 36 p. Ägare: Annika Pettersson & Kenneth Wallin,
Töllsjö

1-åriga hingstar
1.

Rezal 22-15-5141, e. Lazer 2025, u. Sally 22-06-0118
8-7-7-8-7 = 37 p. Ägare: Nina Ferm, Sätila

2-åriga hingstar
1.

Deal 22-14-5073, e. Nalle 1848, u. Delisia 23656
8-7-7-8-7 = 37 p. Ägare: Linda Kedehag, Fotskäl
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Sommarpremieringen i Svenljunga 2016
3-åriga valacker
1.

Thule 22-13-5023, e. Kavaljer 1998, u. Thelma 23474
8-8-7-8-9 = 40 p. FKP: 4-5-4-5-5 = 23 p.
Ägare: Pernilla Ädelsson, Målsryd

2.

Tistar 22-13-5050, e. Tanke 2017, u. Jolina 22-05-0083
8-7-8-8-7 = 38 p. Ägare: Carina Virtanen, Jonsered

3.

Knut 22-13-5083, e. Rolex 1937, u. My 22896
8-7-7-8-8 = 38 p. FKP: 4-5-4-5-5 = 23 p.
Ägare: Linda Thool, Göteborg

4-åriga ston
1.

Eloise 22-12-0010, e. Eloge 1903, u. Urrma 23044
9-9-8-9-9 = 44 p. KBI: 9-9-10-8-9 = 45 p.
Ägare: Eva Johansson, Ljung

2.

Remie 22-12-0087, e. Lazer 2025, u. Rakel 23134
8-8-7-9-9 = 41 p. KBI: 8-9-9-8-10 = 44 p.
Ägare: Niclas Magnusson, Björketorp

3.

Vicky 22-12-0037, e. Ene-Blacken 1923, u. Daisy 23241
8-8-7-9-8 = 40 p. KBI: 10-10-10-9-10 = 49 p.
Ägare: Elin Ingvarsson, Sätila

4.

Dyrka 22-12-0017, e. Zoldat 1995, u. Docka 23415
8-8-7-8-7 = 38 p. Ägare: Jesper Vedberg, Herrljunga

4-åriga valacker
1.

Lyster 22-12-5071, e. Ene-Blacken 1923, u. Lysbläsa 23287
8-8-8-8-7 = 39 p. KBI: 10-9-10-10-10 = 49 p.
Ägare: Stina Tyrén, Nittorp

2.

Waltz 22-12-5012, e. Vimmel 1974, u. Fabiola 22917
8-8-8-8-6 = 38 p. KBI: 9-9-10-9-10 = 47 p.
Ägare: Håkan & Anna Fingal, Huskvarna

3.

Lazze 22-12-5053, e. Lazer 2025, u. Görups Ebba 23335
7-7-7-8-8 = 37 p. KBI: 9-8-8-9-8 = 42 p.
Ägare: Per-Anders Axelsson, Svenljunga
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Sommarpremieringen i Svenljunga 2016
Äldre valacker
1.

Torp-Glimten 22-08-5043, e. Glomstadgutten 1975, u. Torp-Lisa
22582 8-8-8-8-8 = 40 p. Ägare: Jenny Odegren, Olsfors

Stamboksförda ston
Dolla 22-11-0068, e. Zoldat 1995, u. Datzy 22690
Stamboksfördes med 9-9-8-8-8 = 42 p. Genomfört KBI = AB-premierad
Ägare: Ryasjö Hästgård, Sexdrega
Lilly. L. 22-10-0089, e. Obelisk 1857, u. Helly 22907
Stamboksfördes med 8-8-8-9-7 = 40 p. Genomfört KBI = AB-premierad
Ägare: Hans Svensson, Uddebo
Star 22-09-0055, e. Gimli 1965, u. Ella 22570
Stamboksfördes med 7-7-7-9-7 = 37 p. B-premierad
Ägare: Ida Larsson, Burseryd
Saga 22-08-0053, e. Obelisk 1857, u. Tina 23324
Stamboksfördes med 7-7-8-7-7 = 36 p. B-premierad
Ägare: Annika Pettersson & Kenneth Wallin, Töllsjö

Hingstar på sundhetskontroll
Albertino 1969 Ägare: Peter Gerborn, Nossebro
Ene-Blacken 1923 Ägare: Per Eriksson, Aplared
Visades i utmärkt skick & får gå i fortsatt avel.

3-åriga ston
1.

Cazandra 22-13-0022, e. Lazer 2025, u. Caramia 23637
9-9-8-9-8 = 43 p. FKP: 4-5-5-5-5 = 24 p.
Ägare: Fam. Gustafsson, Fotkäl

2.

Duni 22-13-0004, e. Zoldat 1995, u. Docka 23415
9-9-8-8-9 = 43 p. FKP: 4-5-5-5-5 = 24 p.
Ägare: Ryasjö Hästgård, Sexdrega

3.

Lotta 22-13-0118, e. Zoldat 1995, u. Loka 23336
9-8-8-8-9 = 42 p. Ägare: Sven-Håkan Larsson, Uddebo
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Sommarpremieringen i Svenljunga 2016
3-åriga ston, fortsättning
4.

Selma 22-13-0059, e. Hårleman 2037, u. Sally 22-09-0027
9-9-7-8-9 = 42 p. Ägare: Per-Anders Axelsson, Svenljunga

5.

Bonita 22-13-0120, e. Bonzo 2011, u. Vivicka 23042
9-8-8-9-8 = 42 p. Ägare: Linn Forsman, Aplared

6.

Alize 22-13-0008, e. Lazer 2025, u. Tea 23641
9-9-7-8-8 = 41 p. Ägare: Ann-Christine Andersson, Timmele

7.

Hedda 22-13-0019, e. Orion 1987, u. Harriet 23682
9-9-7-8-7 = 40 p. FKP: 4-5-5-5-5 = 24 p.
Ägare: Petra Olsson, Gällstad

8.

Troja 22-13-0122, e. Zoldat 1995, u. Tilly 23588
8-8-8-8-8 = 40 p. FKP: 5-4-5-5-5 = 24 p.
Ägare: Snärsbos Hästtjänst/Johanna Andreasson, Mjöbäck

9.

Polly 22-13-0069, e. Orion 1987, u. Prisma 23439
8-8-7-8-9 = 40 p. FKP: 5-5-5-5-5 = 25 p.
Ägare: Caroline & Fredrik Dahren, Länghem

10. Vår 22-13-0051, e. Våd 1908, u. Roxzina 23639
8-7-8-9-8 = 40 p. Ägare: Marie-Ann Frödin, Månstad
11. Zelma 22-13-0041, e. Zoldat 1995, u. Alma 23640
8-8-7-8-8 = 39 p. FKP: 4-5-4-5-5 = 23 p.
Ägare: Emil Elsius, Sätila
12. Jesse 22-13-0088, e. Lazer 2025, u. Julina 22-97-0059
8-7-7-8-8= 38 p. Ägare: Gunnar Johansson, Sexdrega
13. Lizanne 22-13-0017, e. Bonzo 2011, u. Lisa 22865
8-7-6-8-7 = 36 p. Ägare: Ingela Karlsson, Berghem

Jesse
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Vår

Hästdagen 2016
Årets hästdag gick av stapeln på Bosjökloster i Höör den 6 augusti & var
arrangerad av Skånes distrikt. För er som inte besökt en hästdag så kan
det rekommenderas, man får se många fina hästar, ibland av lite annan
stam, färg och så vidare än vad vi har i vårt eget distrikt och det är alltid
kul. Dessutom brukar det bjudas en show av värddistriktet och ofta visas något speciellt för distriktet, i Skåne fick vi se Wendes ridande batteri som drog in en kanon som de sedan avfyrade ett invigningskott med.
Läs mer om Wendes på www.wendesridande.se.
Det visades också mycket körning med fina vagnar, maratonekipage som
körde precision, fyrspann m.m. Det reds av husarer och visades hoppning och dressyr, stor bredd på showen får man säga. Efter lunch var det
sedvanliga draglagsprovet med tolv startande. Så var det dags för det
viktigaste uppdraget under helgen, nämligen fullmäktigemötet 2016, undertecknad fick bli suppleant i sista stund så jag och Hans representerade vårt distrikt. I år var det bara fyra motioner och det var egentligen
bara motionen om våra KBIdomare som väckte en liten diskussion men
det är länskommittéerna som är ansvariga för vilka domare som anlitas,
alla motioner antogs enligt styrelsens förslag. Sedan kommer det att bli
en höjning på medlemsavgiften till 450 kr/år och 350 kronor för familjemedlem gällande från 2017.
Det gjordes också ett fyllnadsval för Stefan Bleckert och det blev Peter
Ström från Skåne som efterträder honom som suppleant i riksstyrelsen.
Det är ju också under fullmäktigemötet som det delas ut utmärkelser
m.m. och i år så var det faktiskt tre priser som delades ut till Södra
Älvsborg: Monika Brolin, Marbäck tilldelades FNH’s avels-diplom, Ryasjö
Hästgård fick FNH’s Stora Avelspris (sponsrat av Agria), och Sven-Olof
Samuelsson fick Ackordshäststiftelsens pris för det arbete han lagt på
föreningen. Stort GRATTIS! Efter mötet var det dags för den stora banketten på Bosjöklosters loge med en finfin grillbuffé.
Men jag vill också nämna att för dem som kom redan på fredagen, och
det gör ju många då det kan vara långt att åka över dagen, så ordnades
det en väldigt trevlig grillkväll också den på Bosjökloster. Skånes distrikt
ordnade med grillar och sittplatser och så fick man ha med sig det man
ville äta och dricka. Detta är ju ett alldeles ypperligt tillfälle att lära
känna nya nordsvenskvänner i vårt avlånga land och knyta nya kontakter. Vi var nog i alla fall ett tiotal från vårt distrikt som åkt till Skåne. Till
nästa år finns det en plan på att Hästdagen ska var på Heden i Göteborg
i samband med att det är EM veckan i hästsport (körning ,hopp och
dressyr) men det är inte klart till 100 % ännu men om så skulle bli så
hoppas jag att vi är riktigt många från Södra Älvsborg som träffas där,
väl mött.
Rapport & foto: Ann-Christine Andersson, Bjättlunda
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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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Hallå Rebecka Gustafsson & Cazandra
Grattis till högst bedömda treåriga sto bland Nordsvenskarna!
Berätta mer om Cazandra & dig själv.
- Bor i Fotskäl med familj & diverse djur, däribland hästarna. Vi har fött
upp, visat fram & kört in Cazandra själva, samt deltagit i körkurserna
föreningen anordnat, vilket varit perfekt träning inför idag (& framtiden).
Vi hoppades på att hamna i topp 5, så att gå som ringetta & därmed till
kampen om sjuhäradshästen var häftigt! Väl där knep vi fjärdeplatsen.
Hon är i år betäckt med Kavaljer 1998.
Varför Nordsvensk Brukshäst?
-Har alltid haft Nordsvenskar i familjen. Har även haft några hopphästar
som jag har tävlat med, men tyvärr
räckte inte tiden till, så nu är det
nordsvenskar för hela slanten. Superbra hästar att både rida och köra,
trevligt temperament, pigga, glada
& positiva!

..
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ej d Elin Ingvarsson & Vicky
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&

Kul med engagerade ungdomar, berätta mer om dig själv!
-Jag är 18 år & bor i Sätila. Går på Svenljunga Naturbruksskola där jag
studerar häst med inriktning brukskörning. Är intresserad av allt som
har med lantbruk & skog att göra, använder hästarna i båda områdena.
Ett av två högst bedömda KBI & väl visad häst, nöjd med dagen?
-Oh ja, jättenöjd! Det är alltid lite pirrigt när man står & väntar på sin
tur vid körproven, man är förväntansfull & vill ju alltid göra sitt bästa.
När man väl kör fokuserar man på det, så då är nervositeten bortglömd.
(Elin & Stina Tyrén med valacken Lyster fick båda 49 p. av 50 möjliga)
Berätta mer om Vicky.
Varför Nordsvensk Brukshäst?
-Det har funnits Nordsvenskar i familjen hela livet för min del, Vicky är den
första jag själv visat fram & kört in,
med hjälp av Lars-Åke under körkurserna föreningen anordnar. Jag har
fastnat mer & mer för denna fantastiska, allsidiga ras ju mer kontakt jag
haft med dem! Uppfödare är Monica
Brolin, Marbäck.
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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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Ett litet, men förhoppningsvis lagom klurigt korsord. Fyll i bokstäverna,
som hamnar i korsordets numrerade rutor, i raderna till höger för att
bilda en mening. Du som har digitalt medlemsblad får korsordet
bifogat bredvid medlemsbladet i mailet. Lycka till! - Anette Backman
(Är det allt för klurigt på sina ställen? Det kommer ett facit i nästa blad)
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