FNH SKÅNE Infoblad – 4/2018
Hej! Så är då höstsäsongen igång, med allt vad det innebär. FNH Skåne har redan dragit igång
aktiviteter av varierande slag, se vidare i detta medlemsutskick. Mer är på gång, kolla gärna på
hemsidans kalender vad som planeras. Då tiden går fort och ni medlemmar är viktiga för oss i
styrelsen hade det varit önskvärt om ni inkommit med önskemål om vad som ska prioriteras i
utbildnings/aktivitetssammanhang i föreningen. Vad vill Ni se/höra/göra framöver, som FNH kan
erbjuda? Kontakta ngn av oss i styrelsen via mail, telefon, prata med oss. Vi försöker tillgodose
era önskemål så gott vi kan, men behöver er hjälp för att fortsätta med det. Alla förslag o
resonemang tas emot med öppna armar. Personligen ser jag fram emot unghingstbedömning och
fölmönstring samt avelsföreläsningen. Hoppas vi ses under hösten! Mvh Annki/Ordförande.
Visningsträning: Våra duktiga unga visare Linda Liljekvist och Tobias Ström höll en uppskattad clinic för
ett antal medlemmar i föreningen den 3 juli. Medlemmarna fick genomgång av vad man bör tänka på när man
ska visa sin häst på premiering samt rent praktiskt prova på detta på 2 fina nordsvenskar på plats. Både
Linda o Tobias har visat hingst på Grevagården och där fått fin kritik för väl visade hästar. Enormt roligt
kunna erbjuda deras kunskap till övriga medlemmar. Vem vet, det kanske blir fler tillfällen!!!!

Premiering 2018: En lyckad premiering i Önnestad 14 juli. Stort tack till alla medhjälpare, visare och
funktionärer. Som premieringsförrättare tackar jag för en trevlig premiering och ser fram emot 2019.
Nytt för 2019 är att förutom dagens bästa körprov, dagens bästa nordsvensk och bästa 3 åring kommer det
även bli BIS oavsett ras. Och så ser vi framemot en smäktande show under lunchen.
2018 tilldelades följande priser till följande hästar:
Bästa körprov-Tindra 22-15-0123, sto född 2015 e Bonzo 2011 U Holmia 23559 med 22p. Ägare Bengt
Wulff.
Bästa 3 åring- Wittja 22-15-0073. sto född 2015 e Tofte U Volly 23558 med 40 poäng. Ägare Linda
Johannesson.
Dagens bästa nordsvensk-Titti 22-14-0058 e Hasp U Tova 23669. Stamboksförd med 41 poäng och AB
premierad. Hingstföl född 2018 vid sidan om e Lupin 2065. Ägare Peter Ström.
Stort grattis till er alla och till alla er andra för era fint visade hästar. Vi ses 2019 i Önnestad med våra
fina hästar.
Väl mött! Sara Käck

FNH Skåne medlemsmöte:Tisdagen den 24 juli hade vi medlemsmöte hos Håkan Andersson i Linderöd.
Ett litet gäng träffades och diskuterade mest häst och så fick vi lyssna på Linnea Hedström som spelade
folkmusik till kaffet. Tack till Håkan och Helena som bjöd på god mat och gästfrihet.

NH-clinic: Lördagen den 15 september var vi 9 st ”hästtjejer” som fick lära oss mer om hur vi får en bra
och trygg kommunikation mellan häst och människa. Ett stort tack till Mikkel Oster/Hearts and Horses som
inspirerade oss att gå hem och träna vidare. Eventuellt blir det en uppföljning av detta till våren. Tack till
Linnea Hedström som arrangerade och ett extra tack till Anna Maria och Lars Hedström som bjöd in oss till
lunch.

Kommande aktiviteter 2018:
(Nordfjordkampen blir inte av i år pga lågt intresse. Foderföreläsning samt rid/körutflykt flyttas till ett
senare tillfälle/nästa år)

Fölmönstring 27 oktober: FNH Skåne inbjuder till Fölmönstring på Vinslövs Ryttarförenings
anläggning lördag 27 oktober. Domare Tobias Sandahl.
Anmälan till Peter Ström mail helafamiljenstrom@hotmail.com eller tel. 070/2656590 senast 20 okt.
Kostnad 200 kr per föl . Betalas i samband med anmälan eller senast 20 okt till Plusgiro 820656-7 eller
Swish 0705153744 (Marianne Kilåker). Märk inbetalningen Fölmönstring.
Arrangemanget äger rum i samband med rådgivande unghingstbedömningen som startar kl 10.00. Nytt för i
år är att Svenska Hästavelsförbundet arrangerar kvartsfinaler i visningsklass efter unghingstarna så vi får
vänta tills det är klart troligen kl 13-14. Närmare tid meddelas så snart som programmet är klart. Lämna
gärna ditt mobilnummer vid anmälan så får du information via sms om bestämd starttid.
Välkomna!

Avelsföreläsning 25 november: FNH SKÅNE inbjuder till en avelsföreläsning med Kurt Larsson. Kurt är
sen många år premieringsförrättare och ingår i avelsvärderingsnämnden för bl.a. Nordsvensk och Ardenner.
Kurt har även en omfattande och framgångsrik egen uppfödning av framför allt Russ men även Shetland
och New Forest under stuterinamnet KL. Stuteriet betäcker ca. 35 ston om året och håller 10-15
avelshingstar!
Tid: Söndag 25 november kl. 13.00, plats och ev kostnad meddelas senare. Mat till självkostnadspris
(restaurang eller catering) kommer ordnas. Anmälan till Peter: helafamiljenstrom@hotmail.com eller tel.
070/2656590. Välkomna!

Kommande aktiviteter 2019:
Selningskurs: Planeras till januari 2019. Mer information kommer. (Kontakt: Paul Erik)
Pay and ride: Pay and ride kommer att bli våren 2019 (februari/mars) för dressyrdomaren Monica
Pehersson, Ljungbyhed. Vi hoppas på stort deltagande för att få tips på er dressyrträning. Plats och tid
återkommer jag med. Har ni frågor, så kontakta Sara Käck 0730849367.

Hingstvisning: Planeras för våren 2019.
Boka redan nu sommarpremieringen juli 2019 för att delta med din häst och bjud med dina vänner. Nytt
för 2019 i Önnestad är att vi kommer ha Best in show bland alla raser, men även som vanligt bästa
nordsvensk, bästa 3-åring och bästa körprov. Så planera redan nu in sommarpremieringen juli 2019 i
Önnestad som kommer bjuda på en smäktande uppvisning på lunchen. Hoppas vi ses:=)
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