God fortsättning på det nya året!
Ett extra informationsblad till alla medlemmar, då det är lite på gång i föreningen som vi vill
bjuda Er medlemmar på!
Hoppas alla haft möjlighet fira jul och nyår under trevliga förhållanden, och nu in på det nya
året kunnat skapa energi och tillförsikt att ta sig an 2018.
Tidigare i höstas undrade ordföranden vad ni medlemmar tänkte om Fnh Skånes uppdrag, och
vad man önskade skulle erbjudas medlemmarna. Det inkom önskemål om
- kursmöjlighet avseende körning – olika nivåer
- information om avel, riktad mot nordsvensken – typ i föreläsningsform
- vad bör jag tänka på när jag ska avla på mitt sto?
- Vilken sele ska jag välja? Olika selars användningsområde
- vad bör jag som ny kusk tänka på?
- hur marknadsför jag nordsvenska hästen?
- olika erbjudande kom om utbildning alternativt fanns det kännedom om föreläsare.
Detta var de punkter som inkommit, i nuläget. Vi vill gärna ha fler!
För vi som förening ska komma vidare, är det guld värt hjälpas åt hitta lösningar på diverse
frågeställningar.
Jobb pågår fn leta föreläsare som kan täcka in de önskemål som uppkommit, och
förhoppningen är vi kan erbjuda ngr tillfällen under 2018 med matnyttiga lärotillfällen, både
praktiskt och teoretiskt. Det ser positivt ut. Mer information kommer med nästa utskick i febr.
Jenny Göransson erbjöd sig på eget initiativ hålla körkurs med unghästfokus. FNH står som
huvudman för arrangemanget. Arbetet har rullat för få ihop bra datum och goda förutsättningar
rent allmänt. Nu håller vi tummarna att vädrets makter också är med oss.
Se inbjudan nedan längre ner i bladet.

Ordföranden har ordet.
Vi hade en trevlig unghingstbedömning 11 oktober 2017 i Vinslövs ridhus
(trots maten tog slut =)). Det var trevliga unghingstar vi såg, av olika typ. Ska bli intressant följa
dem på Grevagården, när det är dags för premiering.
Samma dag tog Skåne distriktet tillfället i akt och bjöd in till fölmönstring 2017. Jistanes vad de
är söta de små fyrbenta. Jag tom bjuder på vurpan =) jag åstadkom, den är förlåten sedan länge.
Kryckorna har återlämnats hihi.
Enligt uppgift ska det ha genomförts 30 betäckningar med nsv under 2016 i Skåne, som
förhoppningsvis ska ha utmynnat i föl. 30 föl kom inte till visningen, vilket inte var förväntat
hellre, men de anmälda som kom var alla i fint skick och det glädjer mitt ICKE

HINGSTHÅLLARÖGA att se det primära utfallet av aveln. Olika typer, både i kropp och själ,
vilket enligt mitt förmenande är tjusningen med nsv. Det finns en häst för alla.
Så smått börjar det bli fler uppfödare, i liten skala, i Skåne. Merparten av dessa uppfödare har
en eller två hästar, och har ingen stor erfarenhet av avel och avelstänk. Dvs behov finns av
kunskap/hjälp/utbildning/pushning etc för att det förhoppningsvis ska bli bra resultat.
Jag vill gratulera ALLA ER SOM VISADE ERA FÖL OCH UNGHINGSTAR i Vinslöv!
Gött mos! Var stolta över era djur.
Men speciellt vill jag lyfta fram årets bästa stoföl i Skåne 2017, Almina.
Av den enkla anledningen att ägarna och uppfödarna Johan & Jenny Andersson, Harlösa är just
rookies på avel. De lyckades få utmärkt resultat på sin uppfödning, i samarbete med
hingsthållaren Sigvard Gustafsson. De vågade be om hjälp.
Almina f 2017
E Torp Tak 2039
U Alfrida 23819 – Öijo 2010
Min tanke är; kan Johan & Jenny – så kan fler! Ett sjusärdeles stort grattis!
Naturligtvis är fölmönstringens totalvinnare hingstfölet Vält av utomordentlig nsv typ, och
uppfödaren familjen Ström håller alltid god kvalitet på sin avel. Familjen Ström sitter inne med
mkt erfarenhet, och är gamla ringrävar i sammanhanget. Stort grattis även till er!
Vält f 2017
E Tofte 1938
U Volly 23558 – Vätte 1909
Ta hjälp, samt våga avla på ditt sto. Det finns efterfrågan på nsv idag, och efterfrågan kommer
stiga.
Jag tycker personligen det är kul följa unghästarna år från år, för se hur de utvecklas och vad
som händer med dem. 2017´s årgång är inte annorlunda, så vi har mkt att se framemot =) .
Tyvärr har jag inget bra kort på varken Vält eller Almina. Det finns kanske någon medlem som
lyckades klicka fina bilder? Skicka gärna bild till hemsidan isåfall.
Fram till vi ses på årsmötet – du kommer väl? – önskar jag alla medlemmar en härlig januari
och februari. Vissa kanske jag träffar på Jennys kurs?

Må väl och ha det gott!

Annki 0768-934594
(smsa mig gärna så ringer jag upp, om du vill prata med mig)

Välkommen på unghästhelg med fokus på körning!
Kursledare: Jenny Göransson, kunnig och erfaren körinstruktör med hela Sverige som sitt
verksamhetsfält.

Vill du:
-

lära dig mer om körning?

-

få råd om inkörning?

-

få hjälp med att passa till utrustning?

-

lära dig ett bra säkerhetstänk kring inkörning?

-

tänker du göra körprov med din nordsvensk?

-

Få svar på allt du funderar på, kring körning?

Då är detta något för dig!
Helgen den 17 och 18 februari 2018 i Billinge ridhus, Billinge, samlas vi för en lärorik helg
med fokus på inkörning.
Lördag den 17/2 10.00 – 18.00
Söndag den 18/2 09.30-15.30
Du välkommen med häst eller som fotfolk. Alla deltar aktivt i kursen för få ut så mycket som
möjligt av dagarna. Det blir gemensamma genomgångar; teoretiska och praktiska under helgen.
Max 8 hästekipage, först till kvarn...
2 körpass/ekipage samt genomgång av dessa.
Små rasthagar med elstaket finns. Anmäl vid behov!
Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår bägge dagarna, vi har tillgång till uppvärmt café.
Kostnad: Deltagare med häst 1600 kr för medlem i Fnh Skåne, 2000 kr för icke medlem.
Fotfolk 600 kr för medlem, 1100 kr för icke medlem.
Anmälan är bindande.
Frågor om kurs till Jenny Göransson 0736223306
Anmälan görs till Sara Käck 0730849367
Sista anmälningsdag den 10 februari
Betalning till FNH SKÅNE plusgiro 820656 - 7
Skriv ”Jenny kurs” på inbetalningen (betalning senast den 10 februari)

Hjärtligt välkommen!

