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Ordförande har ordet 
 

Då är det åter dags för ett nytt medlemsblad. 

Jag kan konstatera att vi har överlevt även denna vinter och genomfört 
ett välbesökt årsmöte. Det är mycket roligt att så många ställer upp på 
våra arrangemang. Vill passa på att hälsa våra nya styrelsemedlemmar 
Ann-Christin, Anna och Ingela välkomna. 

Nu går vi vidare med nya fräscha vårkrafter, det är ju en intensiv tid i 
stallarna runt om i vårt distrikt nu med fölvakning då många väntar på 
sina små godingar.  Många funderar på vilken hingst man skall välja till 
sitt sto för ni skall väl betäcka era ston i sommar. Enligt Lars-Åke finns 
det en god efterfrågan på bra och välhanterade hästar och det är ju det 
vi har i vårt distrikt om man lyssnar på premierings domarna. Så lycka 
till med era föl och funderingar. Om ni inte redan köpt Hingstkatalogen 
så har jag några exemplar kvar så hör av er så fixar vi det, den kostar 
200kr.   

Det är mycket som händer här i vår och sommar. Vårens körkurser är 
avklarade de var välbesökta enl. Lasse. Vi har nu också inlett vårt sam-
arbete med Hästavelsföreningen och Ardennerföreningen i Älvsborg och 
Halland. Vårt första arrangemang blir fölmönstringen på Strömma i höst. 

Jag och Anki var på fullmäktigemöte i Katrineholm den 13/5. Då fick vi 
frågan från Hallandsdistriktet om vi kan diskutera eventuella samarbets-
projekt. Vi samtyckte till detta och vi enades om att försöka med en 
gemensam hingstvisningdag, förslagsvis i april 2018. 

Nu närmar oss semester och ledighet, men innan dess skall vi ha vår 
traditionella prova-på-dag där vi får hjälp med visning av häst och kör-
provs regler inför sommarpremieringarna. Vi kommer även i år att ha 
motionsgenomgång innan fullmäktige i på Elmia i höst. 

Alla dessa aktiviteter och några till som jag säkert har glömt kommer att 
finnas mer information om i detta blad samt på Facebook och hemsidan. 

Hemsidan är i nuläget under nyskapande enl. våra  hemsideansvariga. 
Fråga inte mig vad det innebär  men om den inte är igång när detta blad 
kommer i din hand så skall det vara klart inom några dagar enl. löfte 
från hemsidekommittén.   

Jag önskar alla en riktigt God Vår och Sommar så syns vi! 
 

Hans Svensson 
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Juni 17 Premieringsträning, sid. 6 

Juli 26-27 Sommarpremiering i Svenljunga, sid. 7 

Juli 28 
Premieringsfest med motionsgenomgång, 

sid. 8 

Augusti 4-6 
Hästdagen 2017 med fullmäktigemöte, 

sid. 9 

September 30 Fölmönstring i Sätila, sid. 10 

Oktober 14 Kör- & Ridtur i Fotskäl, sid. 11 

September 
16 

Gemensam resa till premieringen i Norra 

Ljunga, sid. 10 

Kalendarium 2017 

Mer information finns också på 
 

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

 

Vi hälsar de nya  
medlemmarna välkomna! 

 
 

Tomas Ståhl, Grimsås. 
 

Ann-Christin Olausson, Älmestad. 
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Anslagstavlan 

JUF:s DM i Bruksridning & -körning 
 

JUF Södra Älvsborg håller Prova-på-dagar &  
Distriktsmästerskap inom bruksgrenarna utanför 

Kinna under augusti månad. Läs allt om det på  
 

www.jufsödraälvsborg.se 
 

Missat sommarpremieringen? 
 

Uppsamlingsheat 16 september på Uddetorps Naturbruks-
gymnasium i Skara. Anmälningsavgiften är 500 kr/häst & 
sista anmälningsdagen är 1 september. Domare är Morgan 
Johnsson.  
 

All information finns på www.svehast.se, på startsidans 
meny, välj: Bedömningar > Sommarpremiering > Prop-
osition & anmälan. Klicka på länken i texten under 
”Internetanmälan”, välj aktuell dag i listan & följ instruktio-
nerna därifrån. Inbetalning till Bg 422-8920. 

 

OBS!  
 
 

Fölmönstringen äger i år rum på Strömma Naturbruks-
centrum i Sätila, inte i Svenljunga som tidigare år.  
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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  

 

Anna-Carin Englund 
  annacarin@richardsteen.se 

0705-276 223 

Premieringsträning 
 

17 juni | 10.00 | Ryasjö Hästgård 
 

I år börjar vi med körningen under Lars-Åkes ledning. Bana & redskap 
motsvarande de som används vid Frivilliga Körprovet,  Körbarhetsintyget 
& Stamboksföringen finns på plats.  
 
Sedan tar Ulrica Olsson & Per Eriksson över & instruerar hur den        
exteriöra visningen går till. Optimal utrustning är träns/huvudlag på  
häst äldre än 1 år, komplett med tyglar eller vid behov kedjegrimskaft. 
Visaren har lämpligtvis springvänliga skor & ridhjälm. Ett ridspö modell 
längre kan vara ett bra hjälpmedel. Ingen anmälan krävs. 
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Sedan tar Ulrica Olsson & Per Eriksson över & instruerar hur den        

Sommarpremiering i Svenljunga 
 

26-27 juli | Ljungaskogs Ridcenter 
 

Nytt år, ny sommarpremiering! Onsdag den 26 juli visas alla hästar utom 
3-åriga ston. Det är också på onsdagen alla sorters körprov äger rum. 
Torsdagen den 27 juli visas enbart 3-åriga ston. Domare båda dagarna 
är Morgan Johnsson. 
 
Internetanmälan stänger 15 juni. Tänk på att din anmälan inte är god-
känd förrän anmälningsavgiften betalats in, så att det görs i tid. Det 
finns även en anmälningsblankett i pdf-format att skriva ut & skicka in 
till: Hushållningssällskapet Skaraborg, Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara.  
 
Anmälningsavgiften för samtliga raser är 350 kr/häst. Föl och hingstar 
för sundhetskontroll 200 kr/häst. Inbetalning till Bg 422-8920. 
 
All information finns på www.svehast.se. På förstasidan finns en meny: 
Bedömningar > Sommarpremiering > Propositioner & anmälan. Tryck på 
länken i texten under ”Internetanmälan”, välj aktuell dag i listan & följ 
instruktionerna därifrån. Kom ihåg att läsa igenom propositionen nog-
grant. 
 
Södra Älvsborgs Hästavelsförening sponsrar sina medlemmars anmäl-
ningsavgifter för 1- och 2-åringar, samt valacker oavsett ålder. Häst-
ägaren måste vara medlem i Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening  
sedan tidigare än 1 maj i år. Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening och 
Hushållningssällskapet i Skara reglerar anmälningsavgiften (inte häst-
ägaren) gäller endast 2017. Om du uppfyller kriterierna ovan ska du allt-
så vid anmälan inte betala in någon avgift. 
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Premieringsfest med motionsgenomgång 

28 juli | 19.00 | Naturbruket i Änga 
 

I år ersätter vi vårfesten med ett Premieringskalas med  

Motionsgenomgång hos 
 

Katarina Ferbeek 

Romsås 154, Änga (Hökerum) 

28 juli kl 19.00 
 

 egen mat medtas, grillmöjligheter finns 

Vi sitter förhoppningsvis utomhus. 

Anmäl gärna via SMS till tel. 070-3310894  

så vi vet hur många stolar som behövs. 
 

Vi ses väl! 

MVH Styrelsen 

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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Hästdagen 2017 

 

4-6 augusti | Elmia, Jönköping 
 

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) i samarbete med Avels-
föreningen Svenska Ardennerhästen (AfSA) & Svenska Russavels-
föreningen (SvRAF). 

 

Informationen som kommit ut så här långt är lite fattig på detaljer, 
men vi hoppas på mer info i Riks hemsida & medlemsblad, för det 
ska väl hinna ut ett sådant innan dess. Här är vad vi vet just nu: 
 

På fredagen den 4 augusti är det kl. 20.00 grillkväll på Scandic   
Elmias uteservering. Kostnad 150:- inbetalat till Pg 38 52 78-7   
senast 5 juli. 
 

På lördagen den 5 augusti är det    
 
Riksutställning, AfSA 
Hästdag med draglagsprov, FNH 
Generalmönstring, SvRAF 
Fullmäktigemöte, FNH 
Fullmäktigemöte, AfSA 
Gemensam middag på Scandic Elmia 
 
Middagen börjar kl. 20.00. Dans ca. 21.30 till ”Calles kvintett”. 
Kostnad 200:-, betalning till Pg 38 52 78-7. Begränsat antal     
platser, först till kvarn! Anmälan till info@ardennerforeningen.se. 
 
På söndagen den 6 augusti är det  
 
Riksutställning, AfSA 
Tävling i Showmanship, AfSA 
Hästdag, FNH 
Riksutställning, SvRAF 
 
Det går bra att hyra campingplats på området. Kostnad 500:-     
inbetalat till Pg 38 52 78-7 senast 30 juni.  
 

Var noga med att ange namn vid  
alla anmälningar/inbetalningar! 
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Fölmönstring i Sätila 
 

30 september | 10.00 | Strömma Naturbrukscentrum 
 
 

I samarbete med Södra Älvsborgs Ardennerklubb  
& Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening. 

 
Välkommen på fölmönstring, nu på ny plats! Domare är Tobias Sandahl.  

 
Anmälan sker senast 17 september till Annika Pettersson: 

 
0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com 

 
250:- / ekipage. 

 
Välkommen! 

 
 

 

Gemensam resa till premieringen i Norra Ljunga 
 

16 september 
 

Vid intresse anordnas en gemensam resa till premieringen i Norra 
Ljunga, Småland. Restid ca. 2 tim. enkel väg. 

 
Anmäl ditt intresse till Ingela Törnqvist: 0704-711 441 
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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! 

Kör- & Ridträff 
 

14 oktober | 10.00 | Fotskäl 
 

Vi möts vi upp i Fotskäl för en gemensam kör- & ridtur.   
 

Turen beräknas ta två till två & en halv timmar med en eventuell paus  
på vägen. Väl tillbaka fikar vi, grill finns på plats om någon vill ha med 

sig korv eller dyl.   
 

Pris per ekipage är 100:- Egen fika medtages   
 

Anmälan sker senast den 8 oktober till Rebecka Gustafsson:  
 

0702-67 77 83 | trollpacka_l@hotmail.com  
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Årsmötet 2017 i Rångedala 
 

Distriktets årsmöte var i år mycket välbesökt & många utmärkelser hade 
Hans den äran att få dela ut. Inte mindre än 12 avelsdiplom, 8 FKP,       
5 KBI & 3 höjda värdebokstäver!  
 
Antalet styrelseposter utökades med 2 st. Vi hälsar vår nya kassör, Ann-
Christin, samt våra två suppleanter Ingela & Anna varmt välkomna! Och 
ett stort tack till Anna-Carin för många års engagemang i styrelsen. 
 
En ny distriktslogotyp röstades fram, bestående av Riks omisskännliga 
bild av hingsten Cirrus.  
 
En inkommen motion med förslaget att Nordsvenska Brukshästen,      
liksom de andra moderlandsraserna, ska kunna genomföra KBI vid 4 el-
ler 5 års ålder, lästes upp. 
 
Det talades även om möjligheterna med samarbete mellan olika lokala 
organisationer & föreningar, som till exempel Hästavelsföreningen &    
Ardennerföreningen. Hästavelsföreningen meddelande under mötet att 
deras medlemmar, som visar 1– eller 2-årigt sto, eller valack oavsett   
ålder, bjuds på anmälningsavgiften. Läs mer om det på sid. 7. 
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Hingstpremieringarna 2017 
 
Grevagården 
 
10 st. 3-åringar varav 4 st. godkända:  
 
Askar (2080) e. Ene-Blacken 1923 u. Engla 23577 
Henning (2081) e. Helman 2036 u. Akleja 23578 
Jasper (2082) e. Harpun 2045 u. Pandora 23339 
Ralfh (2083) e. Kronprins 1946 u. Ritva 23301 
 
7 st. 4-åringar eller äldre varav 3 godkända: 
 
Brändabo Ådi 2062 e. Opus 1860 u. Falisette 23370  
Elstad Blesen 2079 e. Gullstein N-05-2041 u. Mjönerudblesa N-00-2120 
Torp-Tum 2076 e. Glomstadgutten 1975 u. Torp-Unita 22941  
 
Kavaljer 1998 & Zoldat 1995 blev tilldelade avelsvärdeklass A. 
Belltino 1918 & Gutta 1960 blev tilldelade avelsvärdeklass ELIT. 
 
Wången 
 
Tyr 2077 f. -13 e. Zultan 1949 u. Sagmos Raya 23755 
Wide (2084) f. -14 e. Viktig 2001 u. Mylta 23654 
 
Boden  
 
Bjuck 2078 e. Bergakung 1883 u. Dundra 23606 

Ralfh (2083) 
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Ene-Blacken 1923 andra godkända son 
 

Askar (2080) tilldelad värdebokstav B t.o.m. 2017 
 

År 2013 godkändes Max 2041, u. Doris 23243,  
(uppfödare av båda nämnda: Sylvia & Göran Andersson, Svenljunga.)  
 
I år var det dags för Askar (2080) u. Engla 23577  
(uppfödare av båda nämnda: Ingela Törnqvist, Aplared.)  
 
Ene-Blacken är ju som bekant i toppen av listan på extra bevarande-
värda hingstar, & Engla blev vid stoinventeringen uttagen av        
granskningsgruppen som av extra bevarandevärd stam. Stostammen har 
funnits i Södra Älvsborg sedan 40-talet & kommer i och med Askars  
godkännande få ett nummer i listan på etablerade stostammar. 
 
Jubel & glädjetårar från Ingela m.fl. på läktaren var såklart ett faktum 
när Askar godkändes. Det var dottern Elin som lagt en beställning på 
kombinationen & som sedan sålde Askar till Backdala Hästgård utanför 
Karlskrona. 

 
Stort grattis till Ingela Törnqvist & Elin Hällgren, uppfödare 

& Per Eriksson, ägare Ene-Blacken 1923  
 

Foto: Erika Karlsson 
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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 

värda hingstar, & Engla blev vid stoinventeringen uttagen av        

Zoldat 1995 A-premierad 
 

En av distriktets hingstar, Zoldat 1995, fick under hingstpremieringen på 
Grevagården höjd värdebokstav till A.  
 
Enligt Blå Basen har Zoldat 22 visade 3-åringar, varav 2 avelvärderade 
söner, båda godkända Trygg 2042 och Lothar 2047. 18 visade 3-års ston 
varav 16 blev bedömda till klass 1 = 88,89% och 9 diplom = 50%. Totalt 
39,78 medelpoäng. 2 visade valacker med medelpoäng 39,5. 
 
Zoldat gör inte bara ett bra jobb inom aveln, utan också i skogen då han 
används aktivt som körhäst inom verksamheten. Han körs både av sin 
ägare Lars-Åke, Ryasjö Hästgård & av elever / kursdeltagare. 
 

Stort Grattis till Ryasjö Hästgård! 
 
 

Foto: Juha Salmela 
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JUF:s Distriktsmästerskap i Skogskörning 
 

Den 9 april hölls Södra Älvsborgs DM i Skogskörning, arrangerat av JUF 
Södra Älvsborg. Det var 11 startande varav 7 med Nordsvensk Bruks-
häst, allt från debutanter till veteraner. För resultat & fler bilder, besök  
 

www.jufsödraälvsborg.se 
 
 

Fotograf: Rosmarie Eriksson 
         Anette Backman 
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Årets körkurser på Ryasjö Hästgård 
 

Det har varit stort intresse för vårens körkurser på Ryasjö Hästgård, alla 
kurstillfällen var inom relativt kort tid fullbokade! Ett varmt tack till alla 

kursdeltagare. 
 

Har du förslag eller önskemål angående kurser inom användandet av 
häst, kontakta körkommittén. Kontaktuppgifter finns på sista uppslaget. 

Hingstbetet 2017 
 

Den 20 maj släpptes inte mindre än 9 hingstar, 7 Nordsvenskar & 2    
Ardennrar, på hingstbetet utanför Tvärred. Det är huvudsakligen 1-
åringar men även ett par 2-åringar. Lite publik var det också, kul! 
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Arbetsgrupper 
 

Vi har två kommittéer som arbetar med arrangemangen  
& utvecklingen inom områdena avel & körning. 

 

Hör av dig till sammankallande vid intresse eller idéer: 
 

Avelskommittén - Ingela Törnqvist, 0704-711 441 
Körkommittén - Lars Backman, 0707-332 297 

Några av årets föl i distriktet 

Hingst e. Glim 2003 u. Trimma 22-11-0084 

Sto e. Ene-Blacken 1923 u. Engla 23577 
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Styrelsen - Kontaktuppgifter 
 

Hans Svensson, ordförande 
Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo 

0325-763 79 | 0703-376 114 | hans@tgb.nu 
 

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 
Hallared Fjästered 1, 516 96 Aplared 

0704-711 441 | nordsvenskar@hotmail.com 
 

Anna Elsius, suppleant 
Ryda Häljesgården 2, 511 99 Sätila 

anna.elsius@gardajohan.se 
 

Bo Söderberg, webmaster: 
bosse@silvana.nu 
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Hjalmar 

Torp-Linz 

Jasper 

Bobby Bill Triumph 


