Nyhetsbrev FNH Södra Älvsborg hösten 2020
Hej!
Det har varit en konstig vår och sommar när mycket av det man sett fram emot under året har fått
ställas in eller har ordnats utan publik. Fast vårt distrikt har genomfört det mesta som vi planerat. Vi
valde att inte ha någon motionsgenomgång i år just på grund av detta, men Hans och Anki var på
fullmäktigemötet i Linköping och jag (Anki) lyckades i alla fall få se en häst där under dagen. Vi
kommer fortsätta hösten med diverse utomhus aktiviteter och så hoppas vi att när advent närmar sig så
har smitt läget lugnat så vi kan träffas för traditionsenlig grötkväll på Ryasjö.
Vill också passa på att än en gång gratulera alla som visat sina hästar under sommaren med goda
resultat. Man får väl säga att alla betäckningar som ger en frisk och trevlig avkomma är en lyckad avel
för ägaren. Om man sen dessutom kan få höga poäng på en premiering, lyckas köra in sin häst och
göra ett körprov eller har kombinerat lite olika stammar eller har fått ett föl med udda färg så den blir
uttagen av granskningsgruppen så får väl det räknas som en bonus. Om du fått ett stoföl i år så glöm
inte skicka in den till sto inventeringen, så kommer den med redan i höstens insändning till
granskningsgruppen, gäller även äldre hästar som inte är inventerade ännu. Blankett för inventering
hittar du på hemsidan behöver du hjälp ring gärna Anki 070-5630646 så hjälper jag till.

Vi startar höstens aktiviteter med privatlektioner i ridning -tömkörning eller sportkörning för dig med
egen häst. Det har redan varit en gång den 22 augusti men vi har bokat den 6 september igen i
Skogsryd 1 Bredared med Alexandra Ljungström, hon är utbildad fysioterapeut på häst. Hon har egen
erfarenhet av körning med häst hon har tävlat upp till svår klass inom sportkörningen. Hon har ett
företag som heter Optimal Hästhälsa vill du läsa mer om henne kolla in hennes hemsida.
www.optimalhasthalsa.com om intresse finns avser vi att fortsätta med fler tillfällen under hösten. Vill
du vara med ring el. smsa till Ulle på 073-18 18 968 och anmäl dig senast den 1/9.
Kostnad för lektion i ridning är 300kr/45 min, tömkörning/körning 350kr/45 min
Manegeavgift tillkommer med 50 kr/ekipage samt att alla ekipage delar på Alexandras reskostnad ca
350 kr. Anmälan är bindande.
Den 20 september har vi bokat in körlektioner med Lars-Åke. Passa på att finslipa inför KBI eller FKP
eller bara utbilda dig och din häst vidare från där ni är. Lektionerna är 1 timme och kostar 450 kr. Du
bör ha med dig egen medhjälpare de flesta redskap finns på plats, ange gärna vad du vill träna på vid
anmälan så Lars-Åke kan förbereda din lektion på bästa sätt. Anmäl dig till Anki på 070-563 06 46
eller mail anki.bjettlunda@telia.com anmälan är bindande. Kontant betalning på plats, ha gärna jämna
pengar.

Sen kommer vi till höstens höjdpunkt fölmönstringen!
26 september kl.10.00 i Länghem. Domare är Tobias Sandahl.
Tyvärr så kommer det vara UTAN PUBLIK som så mycket annat i år. Samma regler gäller som vid
övriga premieringar i år = 1 medhjälpare per ekipage och om det blir många anmälda får vi dela in
hästarna i block om ca 15 st.
Det kommer inte finnas någon servering på plats.
Anmälan sker via blankett som finns att ladda ner på hemsidan www.nordsvenskar.se den skickas till
Annika Pettersson, Torstad 45, 517 93 Töllsjö eller skicka den som mail till: annikak66@outlook.com
vid frågor ring Annika på 070-395 59 82 sista anmälningsdag är 12 september kostnad 250 kr. Blir du
sen med anmälan tar vi en efteranmälningsavgift då kostar det 350 kr och efter den 15 september går
det inte att anmäla sig, då vi i år måste ha ett klart tidsschema i förväg.
Betalningen görs i samband med anmälan till BG: 826-9144 eller med swish till 1234123782. Tag
med egna nummerlappar.
Arrangemanget sker i samarbete med Södra Älvsborgs Hästavelsförening och Södra Älvsborgs och
Hallands Ardennerklubb
Samma dag som föl-och unghästmönstringen kommer det finnas möjlighet att köra för FKP och KBI
för 3 och 4-åringar. Dessa hästar måste visas exteriört på sommarpremiering i år eller 2021 för att
körprovet ska vara godkänt.
Anmälan till Agneta Svensson Galtholmen Västergården 3, 52496 Ljung eller via mejl:
isa51@gmail.com senast 12 september.
Kostnad för provet är 200 kr och betalas i samband med anmälan till Södra Älvsborgs
hästavelsförening på BG: 820-1204
vid frågor om körningen kontakta Nils-Gunnar Nilsson på 070-966 99 30
Tag med egna nummerlappar! Glöm INTE passet ! ID-kontroll kommer göra på alla hästar som ska
köras.

Vidare kommer det även i år att ordnas en Hubertusritt den 3 oktober kl.12 på Ryasjö Hästgård.
Master kommer vara Katrin Johansson ridturen är ca 2 timmar och tempot anpassas efter deltagarna.
På slutet så får man leta efter rävsvansen så får vi se vem som kniper den i år ! Efteråt fikar vi
gemensamt och den som vill kan grilla. Anmälan sker till Katrin på 070-423 49 76 eller
ka.jo.80@hotmail.com Kostnad 50 kr per ekipage
För dig som har unghingst och vill visa så blir det bedömning på Strömma , Sätila den 25 oktober.
anmälan sker via blå basen senast 15 september.
Vi avlutar hösten med en traditionell grötkväll på Ryasjö den 28 november om bara läget med Corona
pandemin tillåter det. Boka datumet och så kommer mer info på hemsida och Facebook för dig som
inte har dator så går det bra att ringa Hans för anmälan och frågor på 0325-76379 el. 070-337 61 14.
Välkommen på våra arrangemang eventuella ändringar och tillägg läggs ut på hemsidan och
Facebook.
www.nordsvenskar.se
Styrelsen

