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Ordförande har ordet 
 

Årets sista medlemsblad är på G. Anette jobbar intensivt med detta vilket hon gör på 

ett hedersamt sätt. Vill med detta framföra vårt tack till Anette för det jobb hon    

lägger ner på vårt medlemsblad. 

Sedan förra bladet har det hänt ett antal aktiviteter, som Premieringsträning på  

Ryasjö hästgård. Sex deltagare tog del av Lars-Åke, Per och Ullens goda råd. 

Vid sommarpremieringen i Svenljunga visades på onsdagen inte mindre än 32   

nordsvenska hästar: 1st föl, 2st ettåringar, 4st tvååringar, 2st treåringar varav 1st 

gjorde frivilligt körprov, 10st fyraåringar varav 9st körde KBI, 2st femåringar, plus 

ytterligare 10st äldre ston varav 2st erhöll värdebokstav A, samt 3st erhöll värde-

bokstav ELIT. Till sist fick vi se avelhingsten Smedsmo Lindar 1978. Stort tack till 

alla som visade sina hästar på ett föredömligt sätt. 

På torsdagen fick vi se 2st treårs ston vilka förärades med diplom båda två,           

de genomförde dessutom ett frivilligt körprov med poängen 23, grattis till er båda. 

Fredagen den 28/7 träffades vi hos Katarina i Änga på premieringsfest med motions-

genomgång. Vi gick igenom samtliga fyra motioner tre av dessa enades vi om att 

följa riks förslag att som så brukar vara avslag, motion nummer fyra som är våra 

egen beslutade vi att vi skall kämpa för att få igenom på fullmäktigemötet. 

Fredagen den 3/8 spände vi för husvagnen och drog till Jönköping och Elmia där vi 

fick uppleva en intensiv helg med massor med hästar, både Nordsvenskar, Ardenner 

och Russ.  

På lördagen var Ann-Christin, Lasse och Jag på fullmäktigemöte. Vi lyckades tyvärr 

inte försvara vår motion men skam den som ger sig, vi återkommer nästa år. Två av 

våra medlemmar uppmärksammades extra; Emil Elsius förärades med Ackordhäst-

stiftelsens pris. Lars-Åke Johansson har tyvärr valt att lämna sin plats i riksstyrelsen. 

Ett stort tack till Dig Lars-Åke för det Du gjort för vår ras under all år du varit aktiv i 

riksorganisationen.  

Till sist vill jag vädja till alla medlemmar att hjälpas åt att värva nya medlemmar, då 

jag upptäckte att vi tappat några de sista åren, i dagsläget har vi medlemsantal för 

två platser i fullmäktige det saknas ca 16 medlemmar för att vi skall behålla våra tre 

mandat i fullmäktige. 

Nu ser vi fram mot höstens aktiviteter som fölmönstring, körträff, grötkväll m.m. 

Se ytterligare information om detta i bladet. 

Hans Svensson 
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September 16 Premieringsresa till Norra Ljunga, sid. 5 

September 30 Fölmönstring i Sätila, sid. 6 

Oktober 14 Kör- & Ridtur i Fotskäl, sid. 7 

November 12 Rådgivande Unghingstbedömning, sid. 8 

December 2 Grötkväll på Ryasjö Hästgård, sid. 9 

Kalendarium 2017 

Mer information finns också på 
 

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

 

Vi hälsar de nya  
medlemmarna välkomna! 

 
 

Christer Alm, Alingsås 
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Anslagstavlan 

Gemensam resa till premieringen i Norra Ljunga 
 

Vid intresse anordnas det den 16 september en gemen-
sam resa till premieringen i Norra Ljunga, Småland.  

Restid ca. 2 tim. enkel väg. 
 

Anmäl ditt intresse till  
Ingela Törnqvist: 0704-711 441 

JUF:s DM i Brukskörning & -ridning 
 

Hölls 27 augusti i Ginkalunda, Kinna. Sex stycken  
Nordsvenskar från distriktet deltog i såväl körningen som 
ridningen. Bronset i ridningen kneps av Linn Forsman & 

Bonita 22-13-0120. Att hon p.g.a. skadad fot hoppade på 
kryckor när hon inte satt på hästryggen & sedan inte  

kunde ha foten i stigbygeln stoppade henne inte! Stort 
grattis till Linn & resterande.  

 
Mer info om tävlingen & kommande evenemang finns på 

www.jufsödraälvsborg.se 
 
 

 

Föl- & unghästträffar 
 

Finns i planerna framöver, från nyss avvanda till 2-
åringar. Miljöträning & utbildning, mer info i bladen  

framöver, samt hemsida & Facebook. 
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Föl- & unghästmönstring i Sätila 
 

30 september | 10.00 | Strömma Naturbrukscentrum 
 
 

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

 
Välkommen på föl- & unghästmönstring, för alla raser upp till 2 år. 

Domare är Tobias Sandahl. Egen fika medtages. 
 

Anmälan sker senast 17 september till Annika Pettersson: 
 

0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com 
 

Blankett finns också på hemsidan,  
www.nordsvenskar.se, under fliken Avel. 

 
250:- / häst, betalas in på Bg 826-9144 

 
För er som ännu inte gjort ID-kontroll & chipmärkt era föl så kommer 

Ingela Törnqvist vara på plats för att hjälpa er med den tjänsten.  
Kostnad: 500:- i jämna kontanter på plats.  

 
OBS!! Vid ID-kontroll måste betäckningsrapporten medtagas! 

 

 
Välkommen! 
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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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 Rådgivande unghingstbedömning i Sätila 
 

12 november | Strömma Naturbrukscentrum 
 

 

För hingstar födda 2015-2017 av raserna  
Nordsvensk Brukshäst, Gotlandsruss & Ardenner. 

 
Domare är Kurt Larsson (exteriör bedömning)  

& Tobias Sandahl (körprov inom unghingstprojektet) 
 

Proposition & anmälningsblankett finns på Riks hemsida, 
www.nordsvensken.org, under ”Hingstar” i menyn till vänster. 

Blankett sändes till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA  
 

Man kan också internetanmäla på www.svehast.se. Håll pekaren på 
”Bedömningar” på startsidans meny, klicka sedan på ”Propositioner & 

anmälan” som dyker upp i rullmenyn. I stycket ”Anmälan”, finns länk till 
evenemanget. 

 
200:- per hingst.  

 
Sista anmälningsdag & inbetalningsdag är 1 oktober.  

Insättes på Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 
 

Ange hästens namn, registreringsnummer & visningsplats  
vid betalning av avgiften. Starttid för evenemanget ännu ej satt. 
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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  

 

Linda Kedehag 
0763-40 03 79 

lindakedehag@gmail.com 

Grötkväll på Ryasjö Hästgård 
 

2 december | kl. 19.00 
 

 

Välkommen på mysig grötkväll på Ryasjö Hästgård!  
 

Alla medlemmar är välkomna!  
Anmälan & avgift berör endast från de som vill äta. 

 
150:- / person 

 
Anmälan senast 18 november 

 
Till Hans Svensson:  

0325-763 79 | 070-337 61 14 | hans@tgb.nu 
 

Lotteripriser tages tacksamt emot. 
 
 

Välkommen! 



10 

 

 Premieringsträningen 
 
Lördagen den 17 juni hölls den årliga premieringsträningen på Ryasjö 
Hästgård. Efter en genomgång på hur en premiering går till blev det  
körprovsträning. Lars-Åke sätter ihop en bana likvärdig med den som 
körs på sommarpremieringen i Svenljunga & leder kuskarna genom den 
med tips & råd på vägen.  
 

Det har sagts innan, men tål sägas igen, vilken ovärderlig träning ett  
sådant här tillfälle är då det blir väldigt likt en faktiskt premiering;  åka 
transport till en ny miljö med andra hästar & en hel del folk. Så tveka 
inte att komma förbi med din häst på träningen inför premiering i     
framtiden! 
 

Efteråt var det dags för visningsträning. Ulrica Olsson & Per Eriksson  
delade i vanlig ordning med sig av tipsen på hur man visar hästen på 
bästa sätt, som många märker är det ju inte alltid lika enkelt i praktiken 
som i teorin! 
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Sommarpremieringen i Svenljunga 
 

Här kommer resultatlistan från årets sommarpremiering i Svenljunga: 
 
1-årsston 
 

Ricka 8-8-7-8-8=39 p. Klass I 
Ägare: Christine & Niclas Magnusson, Björketorp. 
 

Kryzmynta 8-8-7-8-7=38 p. Klass I 
Ägare: Fredrik Svensson, Ljung. 
 
2-årsston 
 

Radina 8-8-7-9-8=40 p. Klass I 
Ägare: Monica Brolin, Marbäck. 
 

Lamona 9-8-8-7-7=39 p. Klass I 
Ägare: Fam. Gustavsson, Fotskäl. 
 

Alizia 8-9-7-8-7=39 p. Klass I 
Ägare: Emil Elsius, Sätila. 
 
2-årshingstar 
 

Remton 8-7-7-9-8=39 p. Klass I 
Ägare: Maria Johansson, Hålta. 
 
3-årsston 
 
Leona Nova 9-9-7-8-7=40 p. Diplom  FKP 5-4-5-4-5=23 p. 
Ägare: Ann Ohlsson, Ullared. 
 
Duffy 9-8-8-8-7=40 p. Diplom    FKP 5-4-4-5-5=23 p. 
Ägare: Juha Salmela, Sexdrega 
 
3-årsvalacker 
 

Vilhelm 8-8-8-8-7=39 p. Klass I   FKP 5-5-5-5-5=25 p. 
Ägare: Ryasjö Hästgård, Sexdrega. 
 

Birk 8-7-7-8-8=38 p. Klass I 
Ägare: Monica Brolin, Marbäck. 
 
 

Forts. på nästa sida >> 
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Sommarpremieringen i Svenljunga, forts. 
 

4-årsston 
 

Bonita 9-9-8-9-8=43 p.      KBI 9-8-8-9-9=43 p. 
Ägare: Linn Forsman, Aplared. 
 

Duni 9-9-8-8-9=43 p.      KBI 9-9-10-9-9=46 p. 
Ägare: Teresa Johansson, Herrljunga. 
 

Selma 9-9-7-8-9=42 p.      KBI 9-8-8-9-8=42 p. 
Ägare: Per-Anders Axelsson, Svenljunga. 

 
Cazandra 9-8-8-9-8=42 p. AB-prem.  KBI 9-9-10-9-10=47 p. 
Hingstföl Cazzius 8-8-8-9-7=40 p. Klass I 
 

Polly 9-8-8-8-9=42 p. AB-prem.   KBI 9-10-10-10-9=48 p. 
Stoföl Vlora 8-8-7-8-8=39 p. Klass I 
Ägare: Caroline Dahrén, Länghem. 
 

Lotta 9-9-7-7-9=41p.      KBI 9-9-9-10-10=47 p. 
Ägare: Sven-Håkan Larsson, Uddebo. 
 

Hedda 9-8-7-8-8=40 p. AB-prem.   KBI 10-9-8-10-10=47 p. 
Ägare: Petra Olsson, Gällstad. 
 

Zelma 8-8-7-8-8=39 p.      KBI 9-9-8-7-8=41 p.  
Ägare: Emil Elsius, Sätila. 
 

Ensy 7-7-6-8-7=35 p. 
Ägare: Monica Brolin, Marbäck. 
 
4-årsvalacker 
 

Knut 8-7-7-8-7=37 p. 
KBI 7-7-8-8-9=37 p. 
Ägare: Linda Thool,  
Göteborg. 
 
Äldre valacker 
 

Lazze 7-8-7-8-9=39 p. 
Ägare: Per-Anders  
Axelsson, Svenljunga. 
 

 

Engla med stoföl  
e. Ene-Blacken 1923  

 
Foto: RosMarie Eriksson 
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Sommarpremieringen i Svenljunga, forts. 
 

Stamboksföringar 
 

Görups Nelly 9-8-8-9-7=41 p. B-prem. 
Ägare: Per-Anders Axelsson, Svenljunga. 
 

Aprilla 8-9-7-9-7=40 p. B-prem. 
Ägare: Ida Larsson, Burseryd. 
 

Smilla 8-8-8-8-8=40 p. B-prem. 
Ägare: Linn Forsman, Aplared. 
 

Abina 7-7-8-7-8=37 p. B-prem. 
Ägare: Ove Gotting, Grönahög. 
 

Trimma 8-8-8-9-8=41 p. AB-prem. 
Ägare: Anette & Lars Backman, Sexdrega. 
 

Remie 8-7-7-9-9=40 p. AB-prem.  
Hingstföl Rozz 8-8-7-8-9=40 p. Klass I 
Ägare: Christine & Niclas Magnusson, Björketorp. 
 
Höjning av värdebokstav 
 

Belina 100 p. Höjd till A 
Ägare: Stefan Nilsson, Sexdrega. 
 

Engla 90 p. Höjd till A 
Ägare: Ingela Törnqvist, Aplared. 
 

Doris 140 p. Höjd till ELIT 
Ägare: Göran Andersson, Svenljunga. 
 

Loka 140 p. Höjd till ELIT 
Ägare: Sven-Håkan Larsson, Uddebo. 
 

Vivicka 140 p. Höjd till ELIT 
Ägare: Bertil Johansson, Sexdrega. 
 
Hingstar 
 

Smedsmo Lindar 1978 Utan anmärkn. 
Äg: Josefin & Peter Gerborn, Nossebro. 
 

 

Cazandra med hingstföl  
e. Kavaljer 1998  

 
Foto: RosMarie Eriksson 



14 

 

Permieringsfesten med motionsgenomgång 
 

Fredagen den 28 juli träffades vi hos Katarina Ferbeek i Änga på        
premieringsfest med motionsgenomgång. Vi gick igenom fyra motioner, 
varav en var vår egen, som handlade om utökat åldersspann att kunna 
genomföra körprov på. 

Grillen fick en finfin glöd alldeles lagom tills genomgången var klar, så i 
väntan på mat bjöds det på en liten rundtur på gården. Sedan var det 
äta gott & snacka strunt kvällen lång.  

Stort tack till Katarina för en trevlig kväll.  
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Fredagen den 28 juli träffades vi hos Katarina Ferbeek i Änga på        

Hästdagen 2017 
 

Årets hästdagar, den 5-6 augusti, höll till så gott som nästgårds, på     
Elmia i Jönköping. Vädret lämnade ju lite att önska, men hästutbudet 
var desto bättre! Av ca. 150 hästar totalt visades drygt 40 Nordsvenskar, 
varav runt 15 genomförde draglagsprov i vacker parkmiljö.  
 
Vi fick också se något unikt; Fem generationer godkända hingstar på 
samma plats. Först gick Gorm 1892, följd av Kronprins 1947, Kravall 
2005, Harpun 2045 & Jasper (2082). Sist något liknande kunde skådas 
var år 1969, då tre generationer (Element 1452, Frank 1579 & Räls 
1639) visades upp tillsammans. 
 
Under pausen visades en fin kadrilj bestående av både rid- & körekipage 
från alla tre moderlandsraserna; Nordsvensk, Gotlandsruss & Ardenner.  
 
Fullmäktigemötet hölls i vanlig ordning på lördagskvällen, där vår motion 
fick avslag. Hans Svensson, Ann-Christine Andersson & Lars Backman 
representerade distriktet. 
 
Sista dagen var det dags att utse Best in Show (BIS), vilken blev Zultan 
1949 med 10-10-9-9-8=46 p. Andraplatsen tog Miramo 23732 e.      
Moklompen 1966 med 10-9-8-10-8=45 p. & blev därmed högst          
bedömda sto. Ett sto ur vårt distrikt, Alma 23640, blev ringetta i sin 
klass (ston 9 år & äldre) & slutade på en fjärdeplats i Best In Show.  

 
 
 
Till vänster: Zultan 1949 
Nedan: Halvar 2004 
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Stoinventeringen 
 
Nu är det snart dags för att skicka in nästa omgång av ston till            
föreningens granskningsgrupp för sto inventering i distrikten. Du har    
väl inte glömt att skicka in ditt sto?  
 
Är du osäker, kolla på vår hemsida där finns en lista på ston som är     
inventerade i distriktet, där framgår också vilka som blivit uttagna av 
granskningsgruppen. Anledningen till att just dessa ston blivit uttagna är 
lite olika det kan vara färg, stam, udda kombinationer av föräldrar eller 
linjer som börjar bli ovanliga och säkert några fler anledningar.  
 
Glöm inte att även om du tycker att just ditt sto kanske inte har någon 
av dessa ovanliga egenskaper så skicka in ändå, man kan ju se att över 
tid så ändrar det sig den vanligaste stolinje till exempel kan bara på   
några år bli ovanlig och vara nära att dö ut. Det är viktigt att vi låter vår 
granskningsgrupp jobba vidare och leta reda på dessa udda individer. 
 
Blankett för sto inventering hittar du på vår hemsida fyll i den och skriv 
ut den, skicka på post till sto inventerings ansvarig i distriktet: 
 

Ann-Christine Andersson 
Bjättlunda Storegården 120 

52392 Timmele   
 

eller så maila den till 
 

anki.bjettlunda@telia.com 
 

Jag hoppas ni är riktigt många som kommer  
ihåg att skicka in denna gång!! // Anki 

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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Nu är det snart dags för att skicka in nästa omgång av ston till            

Utmärkelser till FNH-ungdomar 
 

Att ungdomar som fått upp ögonen för vår fina Nordsvenska Brukshäst 
använder hästarna i diverse aktiviteter & därmed visar dess mång-
sidighet resulterar i att än fler får upp ögonen för rasen. Denna goda  
cirkel skall belönas, vilket Ackordhäststiftelsen samt Föreningen      
Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg gjort! 
 
Elin Ingvarsson, 19 år, blev vid sin student på Svenljunga Naturbruks-
gymnasium tilldelad Nordsvenska Hästens Stipendium av FNH Södra 
Älvsborg för sin fina hantering av hästarna & mycket goda omdömen 
från diverse praktikplatser. Elin har två ston, Vicky & Meja, som hon   
använder inom all sorts körning & tävlar med både inom både skogs- & 
brukskörning samt ridning. 
 
Emil Elsius, 15 år, fick under Hästdagarna i Jönköping Ackordhäst-
stiftelsens Pris för sitt brinnande intresse för Nordsvenska Brukshästen. 
Emil har sin valack Ulan, som han kör aktivt hemma & tävlar skogs-
körning med. De har även medverkat i en filminspelning. Dessutom har 
han två yngre ston, Zelma, som i år genomförde KBI & Alizia, som visats 
på premiering & nu ska börja köras in. 
 

 
 
 
 
 
Elin tävlar i skogs- 
körning med Meja.  
 
 

 
 
Emil visade sina stos mor, 
Alma 23640, som ägs av 
Ros-Marie Eriksson. 
 
Foton: RosMarie Eriksson 
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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 

Och ett Stort Tack till… 
 

Lars-Åke Johansson, som i år valt avgå ur  
Föreningen Nordsvenska Hästens Riksstyrelse.  

 
Lars-Åke har under många år lagt ner kopiöst med hängivet arbete för 

Nordsvenska Brukshästen, så TACK från oss alla! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lars-Åke lägger också ner mycket tid på att dela med sig av sina  

kunskaper till oss i distriktet, genom t.ex. körkurserna & premierings-
träningen. Här gås det igenom hur man gör mjuka starter ur halt. 
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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 
 

Hemsideansvariga: 
Ann-Christine Andersson, Linda Kedehag, Annika Pettersson 
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