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Ordförande har ordet
God fortsättning på 2020 alla Nordsvenskahästenvänner!
Nu är det dags att summera 2019.
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 20 mars.
Se separat kallelse i bladet.
Ni finner en summering av det gångna årets aktiviteter och ekonomi.
Ni hittar även de handlingar som vi skall gå igenom på årsmötet tag
med detta blad till årsmötet.
Vi har redan hunnit med årets första evenemang då körkommittén
anordnade en mycket trevlig skogskörningsträff hos Sven-Håkan Larsson
lördagen den 1 februari. Vi var 11 st. ekipage som samlades i skogen
där vi fick prova på att köra våra hästar med olika redskap. Vi samlades
vid grillen och åt medhavd förtäring och Bullens korv.
Nästa evenemang som är bokat är en avelsträff som avelskommittén
anordnar den 1 mars i Rångedala bygdegård. För övriga aktiviteter se
förslag till verksamhetsplan på sidan 16,som vi kommer att diskutera på
årsmötet.
En liten fundering som jag har och det är hur vi skall göra för att inte
tappa fler medlemmar. Hjälp oss att komma med förslag på aktiviteter
som gör att vi kan behålla nuvarande medlemmar samt locka nya
medlemmar.
Med dessa ord vill jag passa på att hälsa alla varmt välkomna på årsmötet där vi kan beskåda ett stort prisbord

Hans Svensson
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Kalendarium 2020
Mars

1

Mars

20

Mars

Avelsträff, sid. 17
FNH Södra Älvsborgs Årsmöte, sid. 6

14-15 Hingstpremiering på Grevagården, sid. 5

April

4-5

Körkursdagar på Ryasjö Hästgård, sid. 17

April

18

Hingstvisning i Älvsered, sid. 18

Juni

-

Premieringsträning

Mer information finns på vår hemsida: www.nordsvenskar.se
& på vår facebooksida: www.facebook.com/nordsvenskar.se

Gänget från 2019 års hingstbete i Tvärred, 4 st. 1-åringar & 3 st. 2-åringar.
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Anslagstavlan
Tag med detta blad till årsmötet!
Så att Du får tillgång till dagordningen & alla övriga dokument vi går igenom.
Du som får bladet via e-post kan skriva ut alla dokument
snabbt & smidigt via den bifogade filen som kom tillsammans med bladet.

Hästdagen 2020
Passa på att redan nu att boka 7-9 augusti i kalendern, för
då äger årets Nordsvenska Hästens Dag rum i Linköping!
Läs allt om det på www.nordsvenskbrukshäst.org

Motioner till årsmötet
Ska skickas in till Katarina Ferbeek senast 13 mars! Se
kontaktuppgifter på sista uppslaget i bladet.

Hingstpremiering på Grevagården
Nordsvenskarna visas på lördagen den 14/3 (4 år & äldre)
& på söndagen den 15/3 (3-åringar & sundhetskontroll)

5

Kallelse till Årsmöte 2019
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg

20 mars

|

kl. 19.00

|

Rångedala Bygdegård

Årsmöteshandlingar & utdelning av hederspriser till distriktets
Nordsvenska ston & valacker som erlagt godkänt körprov, samt
blivit tilldelade diplom & höjd värdebokstav under 2019.
Vi får också lyssna till Morgan Johnsson.
Om du inte fått någon separat inbjudan, trots din häst
genomfört godkänt körprov eller fått höjd värdebokstav,
hör av dig till Hans!
0325-763 79 | 070-337 61 14 | ladulopen@gmail.com
Om man önskar smörgåstårta & kaffe till en kostnad av 100:per person görs bindande anmälan senast den 10 mars
till Ann-Christine:

0705-63 06 46 | anki.bjettlunda@telia.com
Fikat betalas på plats, kontant eller via Swish.
Meddela eventuell specialkost.
Lotteri anordnas. Vill du skänka vinster?
Medtag till mötet eller kontakta Ann-Christine.
Tack!

Varmt Välkomna!
önskar Styrelsen
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Dagordning vid årsmötet 2020
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av mötessekreterare
4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
5. Val av 2 justeringsmän/kvinnor
6. Fråga om dagordningens godkännande
7. Fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse för 2019
9. Ekonomisk redovisning för 2019
10. Revisionsberättelse för 2019
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
12. Beslut om antal ledamöter och ersättare som ska ingå i
distriktsstyrelsen
13. Val av ledamöter och ev. ersättare i distriktsstyrelsen som
står i tur för val
14. Val av ordförande för distriktet bland dem som utsetts ingå
i distriktets styrelse
15. Val av de fullmäktigeledamöter som står i tur för val
16. Val av 2 ledamöter i valberedning på 1 år, varav 1 sammankallande
17. Val av 2 suppleanter i valberedningen på 1 år
18. Val av 2 revisorer på 1 år
19. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år
20. Fastställande av arvoden & reseersättningar
21. Inkomna motioner eller förslag till motioner
22. Förslag till kommande verksamhet
23. Förslag till riksföreningens utmärkelser
24. Avslutning av årsmötet
25. Övriga ärenden
26. Utdelning av utmärkelser
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Verksamhetsberättelse för 2019
Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg
Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg får härmed
avge följande berättelse över föreningens verksamhet under året.
Distriktsföreningens styrelse har under året bestått av:
Hans Svensson, Uddebo 2019-2020
Ordförande, fullmäktige, medlemsansvarig
Annika Pettersson, Töllsjö 2018-2019
Fullmäktigesuppleant
Katarina Ferbeek, Hökerum 2016-2019
Sekreterare, Fullmäktigesuppleant
Katrin Johansson, Sexdrega 2019-2020
Ungdomsansvarig, fullmäktige suppleant
Ann-Christine Andersson, Bjättlunda 2019-2020
Fullmäktige, kassör, körkursansvarig
Tomas Ståhl, Grimsås, 2018-2019
Vice ordförande
Petra Olsson, Gällstad 2018-2019
Ledamot
Ingela Törnqvist, Aplared, 2018-2019
Ersättare
Anna Elsius, Sätila, 2019-2020
Ungdomsansvarig
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten varav ett tillsammans med valberedning och revisorer samt ett i samband med motionsgenomgång.
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Verksamhetsberättelse för 2019
Medlemsutveckling
Distriktets medlemsantal minskar, vid årets utgång var det 116
medlemmar.
Stoinventering
Inventeringen fortsätter enligt planen.
SISU/Studieförbundet
Samarbetet med SISU är avbrutet och nytt samarbete har inletts med
Studiefrämjandet.
Sociala medier
Ett stabilt antal besökare tittar på hemsidan och aktiviteten på Facebook
har ökat med nya följare hela tiden och kompletterar hemsidan på ett
bra sätt.
Medlemsbladet
Bladet har i år utkommit med 1 nummer i samband med årsmötet samt
2 nyhetsbrev. Ständiga frågan till medlemmarna är om de kan tänka sig
att ta medlemsbladet via e-post istället för på post. Vi skickar nu 60 st.
via vanlig post, vilket är 17 mindre än förra året
Skogsdag
Nu har föreningen haft sitt första evenemang för året. 3 februari hade vi
en skogskörningsdag hos Sven-Håkan i Uddebo där vi samlades för att
hjälpa varandra att prova olika redskap i skogen samt grilla och fika.
Det var en trevlig och som vanligt lärorik dag både för de som hade häst
med sig och körde och för oss som var publik. Det är alltid kul att höra
lite gamla körhistorier! Bra att kunna studera hur andra gör, så man kan
få med sig lite hem för att kunna testa vid senare tillfälle.
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Verksamhetsberättelse för 2019
Årsmötet
Årsmöte 2019 hölls som vanligt i Rångedala bygdegård den 8 mars.
Årsmötes förhandlingarna flöt på bra Tack vare Bosse som var ordförande för mötet. Det blev inga förändringar vad gäller styrelsens sammansättning så vi tackar för fortsatt förtroende och jobbar vidare under
2019.Grattis till er som visat era hästar och kört FKP och KBI under
2018 som brukligt är hade vi lite prisutdelning på årsmötet.
Vi hade också bjudit in Göran Petterson från Tranemo, han berättade för
oss om en del av sina upplevelser och erfarenheter under sina år som
tävlingskusk i sportkörning. Vi hoppas kunna återkomma till Göran för
att lära oss mer om sportkörning, om intresse finns i föreningen.
Hingstvisningen i Älvsered
Tillsammans med FNH Halland brukar vi ordna en hingstvisning i Älvsered. I år blev den inställd pga för få anmälda hingstar.
Aktivitetsdag på CB Trailcamp i Dalstorp
Inställt pga för få anmälda. På Cb Trailcamp finns en massa roliga och
utmanande hinder som man kan prova, detta utvecklar kommunikationen mellan ryttare/kusk och häst på ett roligt och positivt sätt. Ett ställe
som verkligen kan rekommenderas!
Hingstsläpp
Årets betessläpp ägde rum 26 maj, i år var det 7 st hingstar som skulle
busa, leka och ha det skönt på sommarbetet.
Körkurser
Det är fortsatt stort intresse för vårens körkurser på Ryasjö Hästgård,
alla kurstillfällen var i stort sett fullbokade! Ett varmt tack till Lars-Åke
och alla kursdeltagare
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Verksamhetsberättelse för 2019
Stipendium
Inget stipendium delades ut i år.
Premieringsträning
Planerades som vanligt på Ryasjö Hästgård 15 juni. De 5 ekipage som
deltog fick goda råd av Per Ericsson och Ulrica Olsson hur man visar häst
och Lars-Åke Johansson instruerade inför KBI och FBK och stamboksföring.
Sommarpremiering Svenljunga 26-27 juli
Vid årets sommarpremiering erhöll 3 st Nordsvenskar diplom. 4 st utförde KBI och 4 st FKP. Stort grattis till alla fina resultat!
Motionsgenomgång och Jubileumsfest 21 juli
När vi hade insett att den lokala föreningen har funnits 35 år, och det
var tack vare den fina artikeln som Ulrica Olsson skrev i våras som presentation av vårt distrikt i Nordsvenska Hästens tidning. Så bestämde vi
oss då för att göra något lite extra för er medlemmar och valet föll på att
bjuda alla till en grillkväll 21 juli i samband med att vi gick igenom årets
motioner. Göran ställde upp som grillmästare och en gris inhandlades,
samt lite extra kotletter, hoppas alla fick smaka en bit av den helstekta
grisen, den var väldigt god. Till kaffet serverades det en mycket god tårta som var hembakad. Tack Maja Elsius för jobbet du lagt ner på dom.
Det var hela 7 motioner att gå igenom till årets fullmäktigemöte, det
blev inte så långa diskussioner och representanterna för fullmäktige tog
med sig resultatet av omröstningen till hästdagen.
Cazandra 23844
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Verksamhetsberättelse för 2019
Hästdag och fullmäktigemöte i Högbo bruk 10 augusti
Vi vill passa på att gratulera till de fina utmärkelserna som delades ut
under årets hästdagar på Högbo bruk. Kristina och Lars-Åke Johansson
från Ryasjö Hästgård tilldelades FNHs stora hingsthållarutmärkelse.
Priset är nytt och delades ut första gången i år. Det innebär att man ska
ha haft hingsthållning i 25 år i obruten följd, vilket visar på ett stort
engagemang för vår fina ras. Sven-Håkan Larsson från Uddebo för stoet
Loka 23336 och Snärsbos Hästtjänst (Johanna och Tobias Andreasson)
från Mjöbäck för stoet Tindra 23306 har tilldelats FNHs Avelsdiplom,
vilket innebär att deras sto har haft minst fem avkommor med klass 1
på premiering eller att avkomman har avlagt godkänt KBI. Alternativt
har stoet fått 10 avkommor, som ej premierats men införts i grundstamboken.
Kör- & ridträff
5 oktober träffades vi i Bredared för att åka på en härlig tur i det kalla
och fina höstvädret. Värdar/guider för turen var Ulrica och Marina varmt
Tack från oss alla som deltog, det var en väldigt fin runda även om morgonen var kall och vissa av oss frös kanske lite för mycket. Men vi fick ju
chans att värma oss vid grillen och med en härlig brasa i kaminen efter
avslutad runda.
Fölmönstringen 28 september
Årets fölmönstring anordnades åter på Strömma tillsammans med Södra
Älvsborgs Hallands Ardennerklubb och Södra Älvsborgs läns hästavelsförening.
Avelskonferens i Katrineholm 16-18 november
Ingela Törnqvist och Hans Svensson representerade FNH Södra Älvsborg
på årets konferens.
Hubertusritt 12 oktober
Mysig hubertusritt på Ryasjö Hästgård. Härligt gäng med 10 deltagare
och vinnare av Hubertusjakten blev Lars Backman med Abbe.
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Verksamhetsberättelse för 2019
Grötkväll
Hölls traditionsenligt på Ryasjö Hästgård 30 november. Uppslutningen
var bra med drygt 35 medlemmar som åt gröt, skinksmörgås och pepparkakor. Vi tackar alla som lämnade bidrag till kaffe och lotteri.

Styrelsen för
Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg
tackar för 2019!

Ett glatt gäng ute på föreningens kör- & ridtur. Foto: Ann-Christine Andersson
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Styrelsens förslag till aktivitetsplan 2020

Skogsdag
Avelskväll
Hingstvisning
Körkurser
Vår/sommarfest
Kör och ridträff

Lojal 2093

Unghingstbete
Miljö- och hästhanteringsträning
Visnings- och körträningsträff inför sommarens premiering
Medlemsmöte med motionsgenomgång
Fullmäktigemöte med angränsande hästdag
Fölmönstring
Avelskonferens
Stoinventering
Hubertusjakt
Höstträff/Grötkväll

Lo e. Lojal 2093
Foton: RosMarie Eriksson
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Avelsträff
1 mars | 10.00 | Rångedala Bygdegård
Söndagen den 1 mars är alla medlemmar välkomna till Rångedala
Bygdegård för att lära sig mer om div. avelsrelaterat. Vi går t.ex.
igenom vad B-AB-A-Elit-SuperElit innebär, avkommepoäng, planoch riktlinjer, hingstreglementen, storeglementen, FNHs Utmärkelser
m.m. Medtag egen matsäck/fikakorg.
Kostnaden är 50:- som betalas på plats, jämna kontanter eller Swish.
Anmälan till Ingela Törnqvist: 0704-711 441. Det går bra att SMSa.

Årets körkurser för Lars-Åke Johansson
4 april | 5 april
Varje lektion är 45 minuter, 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.
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.
Redskap och vagnar finns på plats. Medtag egen medhjälpare & fika.
Kostnad 350: - / lektion, betalas på plats.
Anmälan är bindande och vi vill ha din anmälan senast
1 vecka innan varje tillfälle, ring eller maila till
Anki Andersson | 070–5630646 | anki.bjettlunda@telia.com
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Hingstvisning i Älvsered
18 april | Ätrabygdens Ridklubb
Föreningen Nordsvenska Hästen
i Halland och Södra Älvsborg
arrangerar hingstvisning!
Hingstarna visas både vid hand & i olika kör- & riddiscipliner.
Ätrabygdens ridklubb står för försäljning av fika och förtäring.
OBS: Datumet är preliminärt.

Välkommen!

Tittut 2098
Foto: RosMarie Eriksson

Unghingstbete i Tvärred
Föreningen samordnar unghingstbete för 1- & 2-åringar, betessläpp
brukar i regel ske i andra halvan av maj beroende på betestillväxten.
Anmäl din hingst till Per Eriksson: 0705-28 00 98
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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, ungdomsansvarig
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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Foton: Kenneth Ranstig

Foto: Ann-Christine Andersson
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