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Ordförandens tankar
Glädjande är att betäckningssiffrorna visar en rejäl ökning för vår Nordsvenska häst. 483 ston är
rapporterade som betäckta till 1 dec, en ökning med över 60 st! Flest ston har hemvändaren
Zultan 1949 haft med 27 st. Våra Skånska hingstar har betäckt 46 ston, flest har Elveligutten
1959 haft med 14 st. Glädjande är att alla 12 haft något sto. Förra årets betäckningar för de
Skånska hingstarna har resulterat i 34 födda föl 2016 fördelat på 18 stoföl och 16 hingstföl,
kan tillkomma något till som ännu inte blivit rapporterat. Hoppas på lika många föl 2017. Med
detta härliga besked så önskar jag och hela styrelsen en riktigt god jul och gott nytt år!

Peter Ström

Årsmöte
Det årliga årsmötet är snart här! Vi kommer som sen många år tillbaka hålla till på
Ekerödsrasten den 26/2 kl.13.00. Det kommer finnas möjlighet att äta tillsammans efter
mötet är slut och anmälan görs till Håkan Andersson på 070-322 22 57 eller via
Hakan@h2eko.se, senast den 19/2 om man så önskar. Hoppas du har möjlighet att komma.

Rådgivande unghingstbedömning och fölmönstring I Vinslöv.
Vid årets rådgivande unghingstbedömning i Vinslöv visades två nordsvenska tvåårs hingstar och en
ettåring, alla tre bedömdes ha vissa förutsättningar att klara nålsögat på avelsvärderingen om
dom fortsätter utvecklas åt rätt håll. Till den efterföljande fölmönstringen kom 11 st föl till
visning, sex stoföl och fem hingstar. Bästa stoföl och bästa föl blev Mira e. Primör 2038 ue.
Centur 1783, ägare Zerny Johansson, Huaröd med 99887= 41 poäng. Bästa hingstföl blev
Pil e. Zudden 1992 ue. Odar 1859, ägare Krister Johnsson, Hästveda med 89887= 40 poäng.

Nordfjordkampen i hoppning
Fjordhästarna de kom, de hoppade och de segrade. Nu var de ju i stor majoritet mot de tappra
nordsvenskarna och dess ryttare, men vi hoppas att nordsvenskfolket just nu smider planer för
en rejäl revansch 2017! Årets upplaga av tävlingen fick lite gratisreklam ett par dagar innan då
nätversionen av tidningen Hippson bjöd på ett reportage på sin facebook sida. Att reportaget
var populärt gick att utläsa av likes statistiken där vi kunde konstatera att det var veckans
snackis och mest delade inlägg.

Resultat:
Clear round 40 cm:
Rebecka Bentman Urups Loke 16 fel FNH

Clear round 50 cm:
Sara Käck Stjärneblessen 0 fel FNH
Rebecka Bentman Urups Loke 0 fel FNH
Clear Round 60 cm:
Elin Holmgren Galant 0 fel SSFF
Jennifer Strand Freja ute FNH
Marie Dune´r Ronja 4 fel FNH
Anette Holmgren Terne Gutt 0 fel SSFF
Nordfjordkampen:
1. Ellen Almqvist Manner 0-0 16.41 SSFF
2. Amanda Engsmar Izac 0-0 19.28 SSFF
3. Elin Holmgren Galant 0-0 21.53 SSFF
4. Anna Matsson Myklus 0-0 22.38 SSFF
4. Marita Hansson Åsvild 0-0 23.12 SSFF
5. Sara Käck Stjärneblessen 0-0 24.59 FNH
6. Cecilia Sjöö Bacchus Grönkulla 0-0 25.44 SSFF
7. Elin Holmgren Selene Grönkulla 4 53.41 SSFF
8. Marie Dune´r Ronja 4. 1.04.69 FNH
9. Anette Holmgren Terne Gutt 4. 1.04.72 SSFF
Jennifer Strand Freja ute FNH
Dagens bästa nordsvensk blev Sara Käck och Stjärneblessen.

Premieringsnyheter!
Den 17 oktober hade distriktskommittén möte och årets premieringar utvärderades och
planeringen för 2017 startade. Överlag har det fungerat väl och Svenska hästavelsförbundet är
nöjda med vårt arbete lika så premieringsförättarna. Mätningen är dock en punkt som behöver
förbättras. Både när det gäller vilka mått som ska tas och hur noggrant det görs. Det
diskuterades om endast använda klinikgodkända mätpersoner. Vilket kanske är allra viktigast när
mankhöjden på ponnyer ska avgöras. Flera av de platsansvariga påtalade att svårigheten att få
ekonomin att gå runt. Därför föreslogs en höjning av anmälningsavgiften. Från 375kr till 400kr.
Höjningen ska gå oavkortat till den arrangerande rasföreningen. En skrivelse till SH är planerad i
detta ärende. Jag, Sara Widén som representerar FNH Skåne reserverade mig mot beslutet då
jag tror att kostnaden avskräcker en hel del från att visa sin häst redan idag. Vi vill ha fler
visade hästar, inte färre. Platsansvarig i Gånarp framförde synpunkter på moderlandsrasernas
bruksprov och framför allt utrustningen. De föreslog att deltagare som ska göra bruksprov, själva
tar med godkänd släpa/rockard. På premieringen i Önnestad erbjuds både KBI, FKP samt enkelt
bruksprov. Fyrhjulig vagn och släpa anpassat för nordsvensk kommer att finnas på plats.

Följande datum föreslogs för 2017 års premieringar
Bjärsjölagård den 15 juli

Önnestad den 16 juli
Bollerup den 19 augusti
Gånarp den 17 september
Till premieringsförrättare 2017 föreslogs i första hand Liselotte Erixon, Märsta, i andra
Madeleine Beckman, Falkenberg och i tredje Elisabeth Ljungstorp, Valdemarsvik.
2016 var ett hektiskt år med fullt fokus på hästdagen och premieringen hamnade lite i
skymundan. 2017 ger nya möjligheter. MEN, för att nå framgång behövs många engagerade
funktionärer. Med mottot ”var och en efter förmåga” vill jag säga att varje insats är guld värd.
Vi kommer att träffas under våren för idéstuga och planering. Synpunkter, konstruktiva idéer
och konkreta förslag efterlyses. Vi vill ju bli bättre! Hör av er till mig om ni vill vara en del av
detta roliga event. Alla är hjärtligt välkomna!
Kram från Sara Widén
sara.widen79@gmail.com 0733-92 48 92

Stoinventeringen
Stoinventeringen fortlöper och till dem som hade anmält ett stoföl till vår fölmönstring i
Vinslöv, fick en blankett hem skickad till sig. Det saknas fortfarande några av dessa. Har du
råkat tappa bort din lapp hittar du den på vår hemsida under fliken, stoinventeringen. Det är
även viktigt för alla andra med äldre sto att skicka in en blankett oavsett ålder.
Linda Liljeqvist
Ilnestorpsvägen 447
29891 Tollarp

Avelskonferensen
Vi var inte mindre än 5 deltagare från Skåne detta år, vilket imponerade på många och det
gjorde att vi syntes och hördes mycket under hela helgen. Snabb återblick är att det var mycket
välplanerat och mycket trevligt med mycket bra föreläsare som lyckades hålla oss intresserade
hela helgen. Vi hoppas på att kunna åka lika många nästa år, och är det så är du är sugen på
att åka så hör av dig. Datum för nästa konferens kommer förhoppningsvis under våren.

Grevagården
Den 10-12 mars är det dags för hingstpremiering på Grevagården. Nordsvenskarna kommer visas
fredag och lördag, på fredagen visas 3 åringarna och på lördagen visas 4 åringar och äldre
hingstar. Hoppas många tar sig tid att åka dit, det är alltid lika kul och se de nya och ”gamla”
hingstarna samlade på samma plats. Ta vara på chansen, kom och välj ut hingst till ditt sto.

Hälsningar Styrelsen

