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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 
Tomas och Petra 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. Själva har vi vakat klart då våra ston lyckades föla på 
samma dag Lotta fick ett stoföl på morgonen Lilly fick ett hingstföl på 
kvällen, båda fölen är efter Smedsmo Lindar. 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 väl-
hanterade hästar och det är ju det vi har i vårt distrikt om man lyssnar 
på premieringsdomarna. Så lycka till med era föl och funderingar. 

Det är mycket som händer här i vår och sommar. Vårens körkurser är på 
gång de två första tillfällena var välbesökta nu återstår två tillfällen den 
2a och 3e juni. Jag tror det finns några platser kvar, kontakta Anki. 

När Jag och Anki var på fullmäktigemöte i fjol fick vi frågan från 
Hallandsdistriktet om vi kan diskutera eventuella samarbetsprojekt. Vi 
samtyckte till detta och vi enades om att försöka med en gemensam 
hingstvisningdag, förslagsvis i april 2018. Detta blev ett lyckat arrange-
mang det visades sex hingstar. Lennart visade också upp sitt sto som 
tog hand om två föl. Det var en härlig lördags förmiddag med mycket 
publik och god stämning. Ätrabygdens ridklubb ordnade med fika de var 
mycket nöjda och hälsade oss välkomna tillbaka. 

Nu närmar oss semester och ledighet, men innan dess skall vi ha vår 
traditionella prova-på-dag inför premieringen där vi får hjälp med vis-
ning av häst och körprovsregler inför sommarpremieringarna.Vi kommer 
även i år att ha motionsgenomgång innan fullmäktige. 

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. 

Besök gärna vår hemsida som våra hemsideansvariga jobbar intensivt 
med. Ni kan själva bidraga med information till den genom att skicka in 
bilder och reportage som ni varit på eller deltagit i. Jag önskar alla en 
riktigt God Vår och Sommar så syns vi. 

Hans Svensson 
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Juni 16 Premieringsträning, sid. 6 

Juli 21 Motionsgenomgång & Sommarfest, sid. 6 

Juli 27-28 Sommarpremieringen i Svenljunga, sid. 7 

Augusti 4-5 Hästdagen 2018, sid. 8 

September - Kör- & Ridträff, sid. 9 

September 29 Föl- & Unghästmönstring, sid. 9 

Oktober 28 Rådgivande Unghingstbedömning, sid. 9 

December - Grötkväll, sid. 9 

Kalendarium 2018 

Mer information finns också på 
 

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

 
Vi hälsar de nya  

medlemmarna välkomna! 
 

Rebecka Axelsson Esell, Hultafors 
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Anslagstavlan 

Tyvärr fick träningen på CB Trailcamp ställas in  
på grund av för få anmälningar. 

 
Prova-På-Dagar & Dsitriktsmästerskap i 

 

Brukskörning & Bruksridning  
 

är på gång! 
 
 
 

För mer information besök 
 

www.jufsödraälvsborg.se 
 
 

Sidan är under uppdatering,  
 

men ny information trillar in löpande  
 

så håll utkik! 
 

MVH Södra Älvsborgs JUF 
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Premieringsträning 
 

16 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. 
 

Du som kommer med häst anmäler dig senast 10 juni till Hans:  
0325-763 79 | 0703-376 114 | ladulopen@gmail.com 

 
Fotfolk är varmt välkomna & behöver ej anmäla sig.  

Medlemsmöte m. Motionsgenomgång 
 

21 juli  |  19.00  |  Uddebo 
 

Välkommen på medlemsmöte med motionsgenomgång  
Vi träffas vid nya ladugården hos Sven-Håkan Larsson, Körningsgärde 
Nedergården 1, Uddebo. Efter genomgången anordnas tipspromenad, 
lotteri & visning av den nya ladugården.  
 

Grill finns på plats & alla tar med vad de vill äta & dricka. 
Ingen anmälan krävs.  

& Somm
arfe

st!
 

 

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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Sommarpremieringen i Svenljunga 

 
27-28 juli  |  Ljungaskogs Ridcenter 

 
Svenljungapremieringen är i år lagd på en fredag & lördag. På fredagen 
visas alla raser i alla åldrar, utom 3-åriga ston samt hingstar för sund-
hetskontroll, dessa visas på lördagen. Premieringsförrättare är Morgan 
Johnsson. 
 
En annan nyhet är visningsklass för ungdomar 0-26 år. Visningsklass är 
uppdelad i 3 åldersgrupper; För visare 0-11 år, 12-17 år & 18-26 år. 
Hästen bedöms inte exteriört, istället bedöms själva visandet av hästen; 
gångarterna, vändningar, uppställning, hästens puts & skick, visarens 
klädsel & uppträdande o.s.v. Alla som deltar i visningsklass får en       
deltagarrosett. 
 
Det finns ännu inga bekräftade tider, håll utkik på nordsvenskar.se &   
facebooksidan närmare premieringen. (Tidigare år har körproven börjat 
8.00 & exteriörbedömningen 10.00 båda dagarna, men redaktören   
lämnar reservation för att ändringar kan ske!) 

Ztorma som 1-åring, kommer i år visas som 3-åring. 
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Hästdagen 2018 
 

4 augusti  |  9.00  |  Tyresta Gård 
 

Platsen i år är vackra Tyresta Gård i Haninge, vilken är belägen 
i Nationalparken. På fredagskvällen erbjuds en grillkväll med  
lokala produkter på Tyresta Gård. Egen dryck medtages.  
 

För-anmälan till Jan Rudérus, info se nedan.  
Kostnad 100:-/person, inbetalat senast 31 juli.  

 
Lördagen invigs kl. 09.00 och därefter följer presentation av 
hästar från de tre distrikten i Stockholm, Södermanland samt 
Uppland, tillsammans med uppvisningar & sedvanligt draglags-
prov.  
 
Fullmäktigemötet börjar kl. 17.00 och kommer att avhållas på 
Quality Hotel Winn, Haninge, där också middagen äger rum 
med tvårätters middagsbuffé, varav en vegetarisk rätt, samt 
kaffe och kaka.  
 

Anmälan till middagen sker till Jan Rudérus:  
kassor@nordsvensken.org | 070-331 8322  

eller brev till Bartna 230, 655 95 Väse  
 
Middagskostnad per vuxen är 295:- & barn upp till 12 år 145:-  
 

Summan betalas in på: 
plusgiro 212 21-7  

bankgiro 5733–9574  
Swish 123 362 9243 

 
Ange tydligt vad betalningen gäller: grillkväll eller middag,    
antal portioner samt beställarens namn. Separata inbetalningar 
för grillkväll & middag önskas! Skall vara inbetalat senast den 
31 juli.  
 

Välkommen! 



9 

 

Kör- & Ridträff 
 

September  |  Fotskäl 
 

Det planeras en kör- & ridträff i september, datum är ännu ej bestämt. 
Vad som däremot är bestämt är plats, Rebecka Gustafsson i Fotskäl 
lotsar oss även i år. Håll koll på Facebooksidan och/eller hemsidan   
framöver för uppdateringar. 

Föl- & Unghästmönstring 
 

29 september  |  Strömma Naturbrukscentrum 
 

Vi arrangerar i samarbete med Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening 
& Södra Älvsborgs/Hallands Ardennerklubb föl- & unghästmönstring på 
Strömma Naturbrukscentrum den 29 september. Man kan i nuläget 
säga att informationen är preliminär, men håll ändå datumet öppet i           
kalendern. Mer information i nästa blad.   

Rådgivande Unghingstbedömning 
 

28 oktober  |  Strömma Naturbrukscentrum 
 

För hingstar födda 2016-2018 av raserna Nordsvensk Bruks-
häst, Gotlandsruss & Ardenner. Anmälan kommer troligtvis ske 
genom Blå Basen i vanlig ordning & skall förhoppningsvis inte 
vara stängd vid tiden nästa blad kommer ut, men håll för sä-
kerhets skull ögonen öppna på Facebooksidan och/eller hem-
sidan. 
 
Kom ihåg att om du vill ansluta din hingst till Unghingst-
utbildningsprojektet, gör det så snart som möjligt! Information 
om hur du ansluter finns under fliken ”hingstar” på Riks sida:  
www.nordsvensken.org 

 

Grötkväll 
 

Den sedvanliga grötkvällen med lotteri  
kommer anordnas i december,  

mer info i nästa blad. 
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Hingst- & Stambokssnack 
 

Den 25 februari & 25 mars träffades vi på Ryasjö hästgård för att lyssna 
på vad Per Eriksson hade att bjuda på om hingstar, deras stammar osv. 
Vid första träffen var vi ett tjugotal som fick information om hingstarna 
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, ty det blev allt 
från stamboksläsning, diskussion, frågor & bollande av idéer inom avel, 
utbildning, brukande, att hålla hingst, genetisk spridning då & nu, allt 
mellan himmel & jord inom Nordsvensk Brukshäst.  
 
Stort tack till Per som delar med sig av sin kunskap! 

 

Hingstpremieringen på Grevagården 
 
10-11 mars var det åter igen dags för en av årets höjdpunkter; Hingst-
premieringen på Grevagården. Rekordmånga hingstar var anmälda, och 
inte mindre än 12 st. nygodkända 3-åringar kommer bredda nästa års 
hingstkatalog (de finns dock redan med i den digitala katalogen på  
www.nordsvensken.org) Det var även ett par 4-åringar som blev forsatt 
godkända, samt 1 st. femåring. Listan visar enbart godkända hingstar. 
 
Hingstar födda 2014         Hingstar födda 2013 
 
1. Wide 2084 
e. Viktig 2001, u. Mylta 23654 
Mått: 155-192-39-8,3 
Exteriör: 9-9-8-9-8=43 p AB 
KBI: 7-7-8-6-7=35 p 
 
2. Henning 2081 
e. Helman 2036, u. Akleja 23578 
Mått: 153-194-39-8,5 
Exteriör: 9-9-8-9-7=42 p AB 
KBI: 7-9-10-8-10=44 p  
 

Bom-Bom 2071 
e. Heirums Nils 1958, u. Anja 23635 
Mått: 155-194-39-8,9 
Exteriör: 8-8-7-8-9=40 p B  
Bruksprov: 6-6-6-6-6=30 p 
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Hingstar födda 2015 
 
1. Lojal 22-15-5096 
e. Lothar 2047, u. Lejsi 23703 
Mått: 157 cm 
Exteriör: 9-9-8-9-9=44 p  
FKP: 5-4-4-5-5=23 p 
 
2. Tittut 22-15-5118 
e. Kronprins 1946, u. Tindra 23306 
Mått: 158 cm 
Exteriör: 9-8-7-9-9=42 p  
FKP: 5-4-4-5-5=23 p 
 
3. Vale 22-15-5123 
e. Krans 2046, u. Zultana 23756 
Mått: 150 cm 
Exteriör: 9-9-8-8-7=41  
FKP: 5-4-3-5-5=22 p 
 
4. Safir 22-15-5109 
e. Harpun 2045, u. Pandora 23339 
Mått: 153 cm 
Exteriör: 9-8-7-8-9=41 p  
 
5. Helmir 22-15-5110 
e. Helman 2036, u. Ida 23739 
Mått: 154 cm 
Exteriör: 9-9-7-9-7=41 p  
 
6. Bjh Bele 22-15-5008 
e. Smedsmo Lindar 1978,  
u. Betina 23030 
Mått: 156 cm 
Exteriör: 9-8-8-8-7=40 p  
FKP: 5-4-5-5-5=24 p 
 
 
 
 

 

 
 
7. Thamp 22-15-5078 
e. Hasp 2035, u. Tova 23669 
Mått: 156 cm 
Exteriör: 9-8-8-7-8=40 p  
 
8. Korpral 22-15-5112 
e. Kravall 2005, u. Linda 23053 
Mått: 155 cm 
Exteriör: 9-8-8-7-8=40 p  
 
9. Ämme 22-15-5060 
e. Myklaren 2031, u. Älsa 23097 
Mått: 152 cm 
Exteriör: 8-8-8-8-8=40 p 
 
10. Diod 22-15-5011 
e. Teg 1988, u. Dita 23360 
Mått: 151 cm 
Exteriör: 8-7-8-8-9=40 p  
FKP: 5-4-5-5-5=24 p 
 
 
11. Morgann 22-15-5137 
e. Malte 1950, u. Norrpann 23747 
Mått: 152 cm 
Exteriör: 8-9-8-8-7=40  
FKP: 5-5-4-5-5=24 p 
 
12. Cesar 22-15-5055 
e. Orion 1987, u. Sessan 23468 
Mått: 152 cm 
Exteriör: 8-8-8-8-8=40 p  
FKP: 5-5-3-5-5=23 p 
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Årsmötet 2018 
 

Det var god uppslutning på årsmötet i Rångedala den 16 mars & likaså 
många fina utmärkelser som delades ut. Ett par nya namn har dykt upp 
på styrelselistan, vilken finns att se på sista uppslaget i detta blad. 
Namn som istället har försvunnit från listan är Linda Kedehag & Lars 
Backman, vi tackar än en gång för ert engagemang i föreningen!  
 
Vid fikapausen berättade Juha Salmela om en 2 månader & 300 mil lång 
cykelresa han gjorde genom Kina, med bildspel bestående av allt från 
rafflande bergtoppsvyer till små egendomliga butiker. Det var härligt 
återberättande av en minst sagt händelserik upplevelse, så Tack till Juha 
som delade med sig!  

 

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  

 

Ingela Törnqvist 
070-4711441 

nordsvenskar@hotmail.com 

 

Hingstvisningen i Älvsered 
 
Tillsammans med FNH Halland anordnades den 14 april en välbesökt & 
mycket uppskattad hingstvisningsdag där hingstarna fick ses både vid 
hand & i olika slags kör- & ridarbeten. Man kunde i solens sken se     
Zoldat, Lazer, Bergman, Bozz, samt nyligen godkända 3-åringarna Tittut 
& Lojal. En bonus var Lennart Bengtssons sto Lejsi som, förutom sitt 
egna föl, också hade från sin mormor Lavina adopterade fölunge vid sin 
sida. Bilder från dagen finns att se på detta blads baksida.  
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 Hingstbetessläppet i Tvärred 
 

Årets betessläpp ägde rum 19 maj & bestod av 7 hingstar, varav 6 nord-
svenskar & 1 ardenner. Bilder finns på vår hemsida; nordsvenskar.se. 
 
1. Kärra-Borken f. 2016 Mbr. e.Ene-Blacken 1923 
2. Birk f. 2016 Fux e.Brunte (Ardenner) 
3. Didrik f. 2016 Br e.Zoldat 1995 
4. Dag f. 2017 Br. e.Smedsmo Lindar1978 
5. Dollar f. 2017 Br. e.Zoldat 1995 
6. Lucas f. 2017 Br. e. Zoldat 1995 
7. Linde f. 2016 Mbr. e. Smedsmo Lindar 1978 

Saluhästar i distriktet 
 

Adisa 22-13-0125 
 
Inkört & insuttet 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, van att stå bunden, 
få hovvård osv. Går bredvid vid 
körning. Går just nu på hingst-
betet i Tvärred. 
 

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

Bozz 

Lojal 

Lazer 

Zoldat 

Tittut 

Lejsi 

Fotograf: RosMarie Eriksson 
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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, ledamot 

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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Utöver Rosmarie Eriksson som bistår med mycket bild-
material till bladet, så har vi ju en medlem till som också 
hon tar underbara bilder på vår vackra ras, nämligen 
Annika Larsson! Här är blott ett axplock, för att kunna 
njuta av fler bilder, gilla hennes Facebooksida ”Annikas 
Kamera”. 
 
Är ni fler där ute som tar bilder ni vill dela med er av så 
kontakta Anette. Kontaktuppgifter finns nederst på sid. 3 


