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Äntligen är våren kommen och fölningarna på gång. Vi håller tummar och tår för fina friska
föl! Hoppas vi ser alla på fölmönstringen i höst. Här får ni årets andra informationsblad som
mestadels innehåller information om kommande evenemang!

Till alla stoägare! Ni vet väl om att ert sto är värdefullt? Det bästa sättet att
förvalta henne och värna den nordsvenska rasen är att betäcka med en
nordsvensk brukshingst.
Hingstar som löst licens 2016
Hingst
Bonzo 2011
Elveligutten 1959
Fabian 1954
Glim 2003
Halm 2034
Hasp 2035
Primör 2038
Tofte 1938
Torp-Tak 2039
Torp-Tum (2076)
Vind 1942
Zudden 1992

Ägare
Familjen Ström
Karl-Inge Karlsson
Hannah Andersson
Ronny Persson
Jenny Göransson
Familjen Ström
Zerny & Eva Johansson
Familjen Ström
Sigvard Gustavsson
Sigvard Gustavsson, Jan Pålsson
Karl-Inge Karlsson
Krister Johnsson

Station
Familjen Ström, Klippan
Karl-Inge Karlsson Tollarp
Hannah Andersson, Vinslöv
Ronny Persson, Vankiva
Jenny Göransson, Brösarp
Familjen Ström, Klippan
Fädernegården, Huaröd
Familjen Ström, Klippan
Sigvard Gustavsson, Vittsjö
Sigvard Gustavsson, Vittsjö
Karl-Inge Karlsson, Tollarp
Krister Johnsson, Hästveda

Sommarpremieringar
Anmälan sker som vanligt på SH hemsida. Vill du ha hjälp med din anmälan eller funderar över
något? Kontakta Sara Widén på 0733-9248921
Nytt för i år är att ni kan anmäla er godkända hingst 3 år och äldre. Syftet är att ge hingstägaren
tillfälle att marknadsföra sin hingst. Sundhetskontroll sker som vanligt.
16 Juli i Bjärsjölagård
Anmälan senast 15 Juni Domare: Liselott Erixson
17 Juli i Önnestad (Obs, söndag)
Anmälan senast den 15 Juni Domare: Liselott Erixson Kördomare: Tobias Sandahl
21 Augusti i Bollerup
Anmälan senast den 20 Juli Domare Liselott Erixson
17 September i Gånarp
Anmälan senast 17 Augusti. Domare: Madeleine Beckman
Vill du dra ditt strå till stacken på premieringen i Önnestad? Vi söker redan nu funktionärer av olika
slag. Alla ideér och initiativ välkomnas. Även här söker vi sponsorer, främst för att kunna dela ut fina
priser till välförtjänta prestationer. Ska du visa din häst så ordnar vi uppgifter som inte krockar med
visningen! Kontakta Sara Widén!

Medlemsmöte & motionsgenomgång
Onsdagen den 20 juli kl 19.00 Kvällens värd är Håkan Andersson. Linderöd. Anmäl ert deltagande
till honom senast 13 Juli. Fika serveras! Vi går igenom årets motioner ämnar också redogöra för hur
hästdagen kommer att se ut samt finslipa detaljerna.

Körträning
Träningarna inför draglagsprovet är i full gång och har blivit en succé. Många deltagare och gott
humör på både folk och fä . Ni vet väl om att det inte är för sent att anmäla sig till resterande
tillfällen?

Vittsjö start: Kl. 09:00
Sigvard Gustavsson sigvard@haldehastkraft.se 0708-250278
Lördag 21 maj
Söndag 19 juni
OBSERVERA! Ändrat datum från lö 18/6 till sön 19/6
Lördag 30 juli (Gemensam träff Bosjökloster)

Andrarum Start: Kl. 14:00
Lars-Göran Göransson goranssonsarbetshastar@gmail.com 0702-78548
Lördag 28 maj
Lördag 2 juli
Lördag 30 juli (Gemensam träff Bosjökloster)

Nordfjordkampen i dressyr
Vi är fler än någonsin som rider och utvecklas i dressyrsammanhang, det är dags att våga visa det för
omvärlden. En bra början är att ställa upp i Nordfjordkampen. En tävling där fjordhästarna tävlar
mot nordsvenskarna i lätta dressyrklasser!
Nordfjordkampen går av stapeln söndagen den 5 Juni kl. 10.00 på Hästhagens ryttarförening, Billinge
Frågor & Anmälan för nordsvensk ska ske till Eleonor Kier via mail eller telefon
eleonor.kier@hotmail.se 0709-600821.

Milamässan 2016
Återigen blev Nordsvenskarna dragplåster på årets Milamässa. Roland Paulsson med trogne
vapendragaren Rigg och Nicole Winther med Nippon ställde upp i dagarna tre och gjorde väldigt fin
reklam för vår unika hästras!
En stor artikel om detta kommer i nästa nummer av tidningen Nordsvensken!

Hästdagen- Avelsvisningen
Det är många frågor och tankar kring avelsvisningen på hästdagen och dagen D närmar sig med
stormsteg. Vi erbjuder därför ett extra möte för alla som ska visa och funderar på att visa sin
häst/hästar. Då kan vi prata oss samman och tillsammans skapa ett fin show. Jag, Sara W är ansvarig
för detta och föreslaget datum är den 26 maj kl 19.00 Vi är hemma hos mig!

Utskick
Varje gång vi gör ett utskick kostar det ca 4000kr i porto och papper (mest porto). Dessa pengar tas
från föreningens konto. Vi gör gärna informationsblad, men snälla, ni som kan tänka er att få det på
mail eller läsa det på hemsidan. Meddela Linda! Har ni andra förslag på hur information ska spridaskontakta oss i styrelsen!

Hälsningar från Styrelsen!

Information om hästdagen
Tiden rusar iväg och vi arbetar febrilt för att kunna bjuda på en oförglömlig hästdag 2016. Det ser
väldigt lovande ut!
Det är dags att börja sammanställa deltagande hästar. Många av er har vi redan kontaktat men vi vet
att det finns ett gäng oupptäckta pärlor runt om i regionen. Ta chansen att visa upp din häst i ett
annorlunda sammanhang! Marknadsför din hingst eller din avelsverksamhet! Eller varför inte utmana
dig själv och din häst genom att ställa upp i draglagsprovet?
Hästdagen innehåller i huvudsak tre delar och Senaste datum för att anmäla ert deltagande är
onsdagen den 1 Juni
Avelsvisningen, där vi visar upp regionens
hästbestånd i olika grupper.
Anmälan och frågor till
Sara Widen 0733-924892
sara.widen79@gmail.com eller
Peter Ström 0435-23151
helafamiljenstrom@hotmail.com

Planerade visningsgrupper
Godkända hingstar
treårsston
ston med föl
elitston- superelitsto
Uppfödargrupper
Avkommor till våra skånska hingstar nu och då
Valacker (begränsat antal)

Draglagsprov: Vilken skånehäst har det bästa draglaget? (Skogskörning med kälke längs med en
snitslad bana) . Anmälan och frågor sker till Sigvard Gustavsson Mobil: 0708-250 278 E-post:
sigvard@haldehastkraft.se
Invigning/show: Pampigt, värdigt och väldigt underhållande är mottot, när vi visar den nordsvenska
hästen i alla möjliga sammanhang. Såväl med ryttare som framför vagn! Anmälan och frågor sker till
Sara Käck 0730-849367 sarakack81@hotmail.com
Funktionärer
Vi är ett glatt gäng med funktionärer- men det behövs alltid fler! Detta är ett ypperligt tillfälle att
knyta nya kontakter med nordsvenskfantaster, samtidigt som du gör en jätteinsats för föreningen. Alla
ideér och förmågor välkomnas! Kontakta Annki om du vill veta mer och känner för att bidra till en
oförglömlig dag. annkiperka@gmail.com

Sponsorer& gåvor
Att arrangera ett event av den här kalibern kostar pengar, men ger otroligt mycket tillbaka till
föreningen och dess medlemmar. Det är också ett ypperligt tillfälle att göra reklam för sitt företag. Vi
har generösa erbjudande till dem som kan tänka sig att sponsra dagen.
Vi tar även tacksamt emot relevanta saker som kan användas till priser i olika sammanhang. Detta
omnämns förstås också under dagen och ger finfin goodwill till företaget! Kontakta Håkan för mer
information. 0703-22 22 57 hakan@h2eko.se

Hälsningar från arbetsgruppen Hästdagen 2016

