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Ordförandes tankar
De låga betäckningssiffrorna några år syns nu på sommarpremieringarna med få visade unghästar
därför är det extra glädjande med årets betäckningssiffror för de skånska hingstarna. Tolv hingstar
betäckte tillsammans 62 ston!
2013 var det 32st och resultatet av det blev det endast fyra skånska stoföl. Nu hoppas vi på minst 20
stoföl nästa år.
Det blir 22år sedan Skåne arrangerade den Nordsvenska hästdagen men nästa år det tid igen, vilket
jag ser fram emot. Passar på att önskar er en god jul och ett spännande och händelserikt 2016!
Hälsningar Peter Ström
Hästdagen 2016-08-06
Skåne fick med kort varsel frågan om att arrangera hästdagen 2016. Med viss tvekan tackade vi ja, väl
medvetna om vilket arbete och engagemang som krävs. Vi tycker och tror att arbetet med hästdagen
kan ge föreningen den nytändning som så väl behövs. I distriktet finns det ett fantastiskt
hästmaterial, duktiga uppfödare och framgångsrika hästentreprenörer, något som vi ska vara stolta
över!
Platsen kommer att bli Bosjökloster i Höör. Ett bra pris, möjlighet till ett utmanande draglagsprov
samt den vackra miljön avgjorde saken.
Vill du hjälpa till? Vi välkomnar alla oavsett bakgrund, antal hästar och kompetens! Ett
medlemsmöte kommer att hållas den... med huvudpunkt hästdagen.
Premiering & Fölmönstring
Årets premieringar gav två nya diplomston, av totalt tre visade treårsston. Ett statistiskt bra resultat,
men förstås ett alldeles för lågt antal visade hästar.
Desto bättre siffror blev det på fölmönstringenI I samband med rådgivande unghingstbedömning
visades hela åtta föl och etta i ringen blev hingstfölet Pivå e: Primör u: Greta . Uppfödare och ägare
Fädernegårdens Nordsvenskar. Tvåa i ringen och bästa stoföl blev Vittja e: Tofte u: Volly. Uppfödare
och ägare Familjen Ström Samtliga föl blev klass ett.
Vi har också för första gången fått ett superelitsto, nämligen Torp-Unita e: Sand med 290
avkommepoäng är hon en av fyra superelitston i hela riket och den enda som fotfarande lever. Stort
grattis till ägaren Sigvard Gustavsson!
Statistik
De skånska hingstarna har betäckt 62 ston i år och det är näst bäst i landet ( 72 st i Östergötland).
Sifforna för hela landet är ca 425 betäckta ston. Nu hoppas vi på många fina föl!
Vi har om inget oväntat inträffar 10 treårsston som ska premieras inför nästa års premiering!
Vi är 124 medlemmar i föreningen! Vilket är en ökning sen förra året.

Hemsidan
Glädjande nog är vår hemsida åter i drift med ny kostym och ny adminstratör. Vi ber om ursäkt för
förseningen. I teknikens fotspår följer stor oreda när hemsideprogrammen inte hänger med, vilket
även drabbade vår hemsida och även till viss del bildarkiven. Den nya sidan drivs med senaste
tekniken och fokus har varit på driftsäkerhet, kapacitet och mobilanpassning. Det innebär dock att
utseendet blir lite enklare och lite mindre flexibelt. Att lära sig tekniken och sen arbeta med den tar
tid, tid som ju våra administratörer bjuder på alldeles gratis. Vilket för övrigt gäller allt arbete i
styrelsen. Synpunkter tas gärna emot, hjälp med bildmaterial, bildredigering ännu hellre! VI behöver
till exempel bilder på våra stamboksförda ston samt våra hingstar. Kontakta styrelsen för mer
information.

Medlemsmöte
Med anledning av hästdagen 2016 så kommer vi erbjuda ett extra möte för våra medlemmar. Detta
kommer att hållas söndagen Kl 18.00 den 24 januari, 2016 hos Sara Widén i Kristianstad. Ta tillfället i
akt och kom med förslag. Hästdagen är en fantastisk chans att marknadsföra vår fina ras i allmänhet
och det egna avelsarbetet i synnerhet. Föranmälan till Sara Widén sara.widen79@gmail.com eller
0733-924892 gärna så tidigt som möjligt, men senast söndagen den 17 januari 2016.

Körträning
I samband med hästdagen kommer det traditionsenligt att arrangeras draglagsprov. Vi vill att så
många som möjligt ska ta chansen att deltaga, om inte annat för att visa omvärlden att skåningar
fortfarande kan köra häst! Därför kommer vi under våren att arrangera ett antal kurstillfällen vars
mål blir att kunna utföra och deltaga på ett draglagsprov (Gärna på vår egen hästdag). Våra främsta
skånska kuskar Sigvard Gustavsson, Mats Thomson samt Lars Göran (Lasse) Göransson kommer att
vara instruktörer för dessa träningar. För att kunna planera och optimera kurstillfällena på bästa sätt
med avseende på upplägg, geografi, förkunskaper och tider så önskar vi få in intresseanmälan redan
nu. Utmana dig själv och din häst!
Kontakta Linda Johansson för att lämna intresseanmälan redan nu. På mail:
nordsvenskahastenblenda@gmail.com eller på mobilen 0732-033390

Med stadig blick och taktfasta steg strävar vi tålmodigt mot nya mål- inte helt olikt
en härlig nordsvensk brukshäst!
Hälsningar från Styrelsen

