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Ordförande har ordet
God fortsättning på 2022 alla NordsvenskaHästenvänner!
Nu är det dags att summera 2021. Åter ett år i pandemins tecken.
Vårens aktiviteter fick genomföras utan publik, under sommaren och
hösten släpptes restriktionerna så vi fick besöka både sommarpremieringar och fölmönstring. Styrelsen har genomfört sina flesta möten via
Teams, så även 2021 års årsmöte.
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 8 april.
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 söndag hos Sven-Håkan Larsson. Det var
3st ekipage som samlades i skogen där deltagarna fick prova på att köra
sina hästar med olika redskap. Tyvärr ställde vädret och transporter till
det för några av våra medlemmar att komma. Deltagare och publik
samlades vid grillen och åt medhavd förtäring och diskuterade allehanda
händelser. Själv kunde jag tyvärr inte delta då Corona kom på besök.
Övriga aktiviteter se förslag till verksamhetsplan som vi kommer att
diskutera på årsmötet.
Jag funderar fortfarande på hur vi skall få fler medlemmar till vår förening. Vi har visserligen ökat under året, men vi har lite kvar att komma
upp till det magiska målet 150 medlemmar då vi får tre platser till fullmäktige kom gärna med förslag till oss i styrelsen.
Med dessa ord vill jag passa på att hälsa alla varmt välkomna på årsmötet där vi kan beskåda ett stort prisbord. Jag vill även passa på att önska all en riktig god fortsättning på 2022.

Hans Svensson
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Kalendarium 2022
Mars

25-27 Hingstpremiering på Grevagården, sid. 5

April

2-3

April

8

Juni

4-5

Juni

??

Körkurser för Lars-Åke Johansson, sid. 17
ÅRSMÖTE, sid. 6
Körkurser för Lars-Åke Johansson, sid. 17
Premieringsträning, sid. 18

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

Hingstpremiering på Grevagården
Publik är åter välkommen på avelsvärderingen!
Lördagen 26/3 visas hingstar 4 år & äldre samt körprov.
Söndagen 27/3 visas 3-åringarna samt sundhetskontroll.

5

Kallelse till Årsmöte 2022
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg

Fredag 8 april

|

kl. 19.00

|

Rångedala Bygdegård

Årsmöteshandlingar & utdelning av hederspriser till distriktets
Nordsvenska ston & valacker som deltagit i körprov, samt blivit
tilldelade diplom & höjd värdebokstav under året som gått.
Smörgåstårta & kaffe serveras till en kostnad av 100:-/person,
betalas på plats kontant eller via Swish.
Meddela eventuell specialkost.
Bindande anmälan senast 2 april till Anki:
070-563 06 46 | anki.bjettlunda@telia.com
Om din häst genomfört körprov eller fått höjd värdebokstav,
& du trots det inte fått någon personlig inbjudan,
hör av dig till Ingela på tele 0704-71 14 41.

Lotteri anordnas! Vill du skänka vinster?
Kontakta Hans.

Varmt Välkomna!
önskar Styrelsen
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Dagordning vid årsmötet 2022
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 2021
9. Ekonomisk redovisning för 2021
10. Revisionsberättelse för 2021
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 2021
Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg
Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg
får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2021.
Distriktsföreningens styrelse har under året bestått av:
Hans Svensson, Uddebo
2021-2023 Ordförande, fullmäktige
Tomas Ståhl, Grimsås
2020-2022 Vice ordförande, sammankallande körkommitté
Ann-Christine Andersson, Bjättlunda
2021-2023 Kassör, Fullmäktige
Marie-Ann Frödin, Månstad
2021-2023 Sekreterare, Fullmäktigesuppleant
Annika Pettersson, Töllsjö
2020-2022 Fullmäktigesuppleant, kontaktperson Studiefrämjandet
Katrin Johansson, Sexdrega
2021-2023 Fullmäktigesuppleant
Petra Olsson, Gällstad
2020-2022 Ledamot, medlemsansvarig
Ingela Törnqvist, Aplared
2020-2022 Ersättare, sammankallande avelskommitté
Anna Elsius, Sätila
2021-2023 Ersättare, Ungdomsansvarig
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten varav ett tillsammans med valberedning och revisorer.
Medlemsutveckling
Distriktets medlemsantal var vid årsskiftet 133 stycken varav det har tillkommit 17 medlemmar under 2021. Vi är i dagsläget tredje största distriktet.
Stoinventering
Inventeringen fortsätter enligt planen. Annika Pettersson har hand om
inventeringen & kan hjälpa stoägare att inventera sina ston.
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är en ny samverkanspartner sedan 2019 där kontakt
har skapats för att klargöra vilka medel vi ansöker om och kan ansöka
om. Studiefrämjandet har lokaler vi kan använda för fysiska möten.
Kontakt person till studiefrämjandet är Annika Pettersson.
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 och trycks hos DS tryck i
Svenljunga. Övriga två utskick blir i form av ett enklare nyhetsbrev. Vi
använder oss av mejlutskick när vi behöver få ut påminnelse om aktiviteter. Ständiga frågan till medlemmarna är om de kan tänka sig att ta
medlemsbladet via e-post istället för på post. Vi skickar nu 70 stycken
medlemsblad via vanlig post.
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Verksamhetsberättelse för 2021
Hingstpremieringen på Grevagården
Helgen 13 till 15 mars var det åter dags för en av årets höjdpunkter;
Hingstpremieringen på Grevagården! Med anledning av det rådande
smittläget av pandemin hade Folkhälsomyndigheten förordat att inga
allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska hållas, så
avelsvärderingen på Grevagården hölls därav utan publik, utställare och
föreningsmontrar. Vi publik kunde dock ta del av visningen genom de
digitala kanalerna. Nordsvenskarna visades lördag och söndag. På lördagen visades det 13 stycken 4-åringar och äldre hingstar, och på söndagen visades det 17 stycken 3-åriga nordsvenskar.
Från distriktet gjorde våra fina 4-åringar Algot 2115 och Enok 2117 KBI.

Algot 2115

Enok 2117

Årsmötet
Styrelsen tog beslutet att hålla årsmöte 22 april digitalt via Teams på
grund av pandemin. Styrelsen plus sex medlemmar deltog.
Hingstvisningen digitalt
FNH arrangerar digital hingstrunda 8-9 maj. Rådande restriktioner har
satt stopp för större sammankomster, däribland fysiska hingstrundor,
något vi vet är väldigt populära evenemang. Därför anordnades i år en
digital hingstrunda på hemsidan där medlemmar kunde delta.
Hingstsläpp
Årliga hingstsläppet ägde rum 29 maj i Fornabo, Tvärred. Åtta hingstar
släpptes, varav det var sju nordsvenska hingstar.
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Körkurser
Det är fortsatt stort intresse för vårens körkurser på Ryasjö Hästgård.
Alla kurstillfällen, som var 8, 9 maj, 15, 16 maj och 6 juni var det totalt
19 lektioner. Ett varmt tack till Lars-Åke Johansson och alla deltagare.
Stipendier
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg förärade Strömmastudenten Elina Nilde ett stipendium för bästa körelev. Elina har studerat
till hästskötare på Strömma Naturbrukscentrum med brukskörning som
inriktning. Hennes körlärare har varit Linus Elmelid. Vi önskar Elina all
lycka till i framtiden och hoppas såklart att hon snart kör en egen
Nordsvensk Brukshäst.
Premieringsträning
Premieringsträning för sju ekipage hölls med Per Ericsson och Ulrica
Olsson på Ryasjö Hästgård 3 juli. Per och Ulrica gav tips och råd hur
man visar häst vid hand, & Lars-Åke Johansson fanns på plats med körredskap för den som ville ha stöd vid körningen inför KBI, FBK och
stamboksföring. Ett varm tack till Ulrica, Per och Lars-Åke som ställer
upp för våra medlemmar och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Sommarpremiering Svenljunga 23-24 juli
Årets sommarpremiering hölls på Ljungaskogs Ridcenter. Ett tiotal
nordsvenskar visades. Sex diplom, två AB och två A tilldelades.
Stort grattis till alla fina resultat! Arrangemanget kunde hållas med
publik vilket gjorde att många slöt upp.

Hälga 22-17-0068
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Verksamhetsberättelse för 2021
Motionsgenomgång
Motionsgenomgången hölls 31 juli
vid hingstbetet i Fornabo, Tvärred.
Vi tittar på de hingstar som finns
på betet och pratar lite om hingstarnas stammar. Därefter går vi
igenom de motioner som inkommit
till fullmäktigemötet. Vi hade grillar
på plats och njöt av trevligt
umgänge.
Unghingstar på betet

Fölmönstringen
Årets fölmönstring anordnades 25 september på Ljungaskogs Ridcenter i
Svenljunga. Arrangemanget är ett samarbete mellan Södra Älvsborgs &
Hallands Ardennerklubb och Södra Älvsborgs läns hästavelsförening.
Det fanns möjlighet att göra körprov. 19 föl visades.

Hubertusritt i Ryasjö
Lördagen den 2 oktober var det 14
glada ekipage som deltog i Hubertusritten på Ryasjö Hästgård. En härlig tur
på två timmar i skog och mark runt
Ryasjö Hästgård. Den som lyckades
med att hitta ”rävsvansen” var Emma
Andersson. Vi tackar Axving i
Svenljunga som sponsrat med pris.

Fullmäktigemöte
Hans och Anki företräder distriktet på
fullmäktigemötet i Ljungkile.

Hubertusritten
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Höstfest Rångedala Bygdegård
Lördag 9 oktober bjöd styrelsen in till Höstfest med Morgon Johansson
som föreläsare. Vi hade prisutdelning för de som visat häst och gjort
körprov under 2020, detta görs i normala förhållanden på årsmötet vilket inte kunde göras i år då mötet var digitalt. Vi hade lotteriförsäljning
med fin fina priser. Styrelsen bjöd betalda medlemmar i FNH Södra Älvsborg god mat och kaffe och kaka. Övriga som önskade delta i festen betalde till självkostnadspris.
Enkätundersökning
Styrelsen ville få in önskemål om vilka aktiviteter våra medlemmar var
intresserade av varav vi sammanställde en enkät. Denne lades ut 3 november på våra sociala medier samt skickades ut via mejl till dem vi har
mejl till.
Avelskonferens
Den årliga avelskonferensen är framflyttad till februari 2022 på grund av
pandemin.
Grötkväll
Den 27 november hölls den traditionella grötkvällen med skinksmörgås
på Ryasjö Hästgård. Tack för lån av lokal till Kristina och Lars-Åke.
Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg
tackar för 2021.

Premieringsträningen
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Styrelsens förslag till aktivitetsplan 2022



Årsmöte



Föreläsning: Inför betäckning-dräktighet-fölning



Körkurser



Hingstbete



Föreläsning: Hästjuridik



Premieringsträning



Motionsgenomgång



Rid- & körträff



Stamboksläsning med Ingela Törnqvist



Hubertusritt



Grötkväll

Efterlysning!
Har du ett sto som kan vara aktuellt
för höjning av avelsvärdebokstav, eller
kanske tilldelning av FNH:s utmärkelser
Avelsdiplom eller Stora Avelspriset?
Ingela hjälper dig med allt inför ansökan,
t.ex. att räkna ut stoets avkommepoäng,
skicka in blanketter m.m.
Kontakta Ingela Törnqvist: 0704-71 14 41
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Årets körkurser för Lars-Åke Johansson
2 april | 3 april | 4 juni | 5 juni
Vi har bokat Lars-Åke Johansson i Ryasjö för enskilda körlektioner under
helgerna 2-3 april & 4-5 juni. Vill du vara med? Du bestämmer själv vad
du vill ha hjälp med utifrån din egen och din hästs kunskapsnivå.
Tänk gärna igenom vad ni vill lära er innan lektionen och meddela vid
anmälan om det är något särskilt redskap du vill köra med (det mesta
finns på gården) men Lars-Åke kan behöva förbereda din lektion innan
för att du ska få mesta möjliga hjälp vid lektionstillfället. Passa på att
finslipa inför kommande FKP eller KBI.
Alla är lika välkomna, från nybörjare och uppåt. Medtag egen medhjälpare och gärna en fikakorg, passa på att se lite vad andra elever
tränar på!
Varje lektion är 60 minuter och kostar 450 kronor, betalas kontant eller
med swish på plats. Anmälan är bindande & görs minst en vecka innan
kurstillfället. Först till kvarn gäller!
Anki Andersson | anki.bjettlunda@telia.com

| 070–5630646

Välkommen med din anmälan !

Unghingstbete i Tvärred
Föreningen erbjuder 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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Premieringsträning
Planen är att arrangera den sedvanliga premieringsträningen,
där vi går igenom hur exteriörvisning av häst går till,
liksom Frivilliga Körprovet & Körbarhetsintyget.
Dock var inte datum & plats bestämt när detta blad gick till tryck,
men informationen kommer skickas på e-post samt läggas ut på
hem- & facebooksidan så snart den är fastslagen.
Träningen kommer med största sannolikhet äga rum i juni månad.

Timra 22-18-0099
Alma 23640

Cazindra 22-18-0081

Bläsa 22-18-0029
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Ett litet axplock från

Sommarpremieringen
i Svenljunga 2021

Ullbrixa 22 -17 -0008

Titan 2102

Lycka 22-17-0039

Viggo 22-17-5101

Tussilago 22-17-0133

Fotograf:
RosMarie Eriksson &
Annika Pettersson
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Styrelsen - Kontaktuppgifter
Hans Svensson, ordförande
Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo
0325-763 79 | 0703-376 114 | ladulopen@gmail.com
Marie-Ann Frödin, sekreterare
Rösered Sörgården, 514 53 Månstad
maja.frodin@hotmail.com
Ann-Christine Andersson, kassör
Bjättlunda Storegården 120, 523 92 Timmele
0705-630 646 | anki.bjettlunda@telia.com
Tomas Ståhl, vice ordförande, körkommittén
Svedjorna 1, 514 95 Grimsås
0325-740 38 | 0705-185 894 | tomas.st@telia.com
Ingela Törnqvist, avelskommitté
Boråsvägen 7, 516 50 Aplared
0704-711 441 | nordsvenskar@hotmail.com
Anna Elsius, ungdomsansvarig
Ryda Häljesgården 2, 511 99 Sätila
anna.elsius@gardajohan.se
Petra Olsson, ledamot
Alvägen 3, 523 61 Gällstad
0733-649 388
Annika Pettersson, suppleant
Torstad 45, 517 93 Töllsjö
0703-95 59 82 | annikap_ap@hotmail.com
Katrin Johansson, suppleant
Ryasjö Sjölöcka, 512 91 Sexdrega
070-423 49 76 | ka.jo.80@hotmail.com
Webmasters:
Annika & Ann-Christine, se kontaktuppgifter ovan.
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