FNH SKÅNE Infoblad – 5/2018
Hej alla! Då kommer här sista utskicket för året från FNH Skåne. 2018 har rullat på, som sig bör. Det har
varit mycket planerat, en del har trillat bort pga olika anledningar men merparten av våra aktiviteter har
kunnat genomföras. Ett stort tack till er som kämpar med genomförande av alla våra aktiviteter. Det är
värt så enormt mycket! Guldstjärna till er.
För att föreningen ska ha möjlighet att erbjuda er medlemmar sådant som intresserar oss alla inom
nordsvensk-sfären så är det essentiellt att NI är delaktiga och påtalar vad föreningen ska fokusera på. Kom
igen nu!!!
Ett förslag från en medlem var att följa en fölunge från födseln till tre års premiering. Här är hon nu....den
utvalda!!! Genom lottning bland 2018 års skånefödda nordsvenskar drog denna lilla tjej vinstlotten - LUNNA.
Uppfödare Camilla Gustavsson presenterar Lunna här nedan.
Glöm inte att det är årsmöte den 28/2 på Backagården. Ta chansen träffa andra i föreningen och ha en
trevlig kväll. / Mvh Annki-Ordförande
Med önskan om en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR från styrelsenissarna. (några fastnade på bild)

** LUNNA ** Lunna är född 2018-05-10 E. Halm 2034 U. Lodette 22-98-0139 (Lotus 1878)

Lunna är en kavat liten fröken med mycket egen vilja och åsikter, samtidigt
som hon verkar klok och begrundande. Anledningen till att jag valde att ta föl är att jag har ett väldigt
trevligt sto som jag gärna ville ha en avkomma till efter innan det blir försent då hon börjar bli till åren.
Mamma Lodette är ett diplomsto med ett fantastiskt psyke och hon har varit en positiv, arbetsvillig och
vänlig ridhäst och kamrat till mig under de åren jag ägt henne. / Camilla
(Vi kommer få längre rapporter om Lunna 2 ggr om året. FNH Riks har fått nys om detta, så Lunna kommer
bli Sverige kändis... enormt roligt! FNH Skåne önskar Lunna och Camilla stort lycka till!)

Resultat från Unghingstbedömning och Fölmönstring 27 okt i Vinslöv: Under dagen visades 8 föl
vid fölmönstringen, 4 hingstar och 4 ston, samt 5 unghingstar för unghingstbedömning där 4 av dem är
anslutna till unghingstutbildningsprojektet, som SH ansvarar för. Av dagens visade föl, både ston och
hingstar, tog hingstfölet Gottfrid hem totalvinsten med 40 poäng. Ett stort grattis till uppfödaren Zerny
Johansson. Det ska bli spännande att följa Gottfrid, för att se om han kommer igenom nålsögat till godkänd
hingst om några år. Bästa stoföl för dagen blev Loviza, uppfödare Marianne Kilåker. Loviza uppvisade dagens
bästa trav, 9 p. Bådar gott framöver. Samtliga hästar under dagen visades i mycket gott skick, vilket är
glädjande utifrån den sommar som varit med foderbrist. Oavsett poäng på individen, är det glädjande att se
fina nordsvenskar! Varje årskull är lika spännande att följa. Bra jobbat allihopa och lycka till framöver.
Utförligt reportage finns på hemsidan.

Avelsföreläsning: Avelsföreläsningen i november blev dessvärre inställd pga för få deltagare. Mycket
tråkigt då det var ett tag sedan avel och avelsarbete gavs möjlighet att komma till tals i allt
informationsflöde. Kunskap är ju lätt bära, när man väl skaffat den. Vi hoppas kunna arrangera detta vid ett
senare tillfälle om intresse finns.

FNH Skåne Årsmöte: Torsdagen den 28 februari kl 18.00 på Backagården, Höör. Sedvanligt årsmöte
med utdelning av diplom/utmärkelser. Föreläsning planeras. Efteråt äter vi en god middag tillsammans för
dom som vill, subventionerat pris 150 kr. Anmälan till Sara Käck 0730849367 senast 14 februari. Bindande
anmälan för middag, kan betalas på plats med swish eller kontant. Backagården Kurs och Konferenscenter,
Stenskogen 735, 24391 Höör.

PR-kläder/prylar: Ny beställning kommer göras framöver och om det är något speciellt ni vill att vi ska ta
in för försäljning, hör av er till Linnea på li_hedstrom89@hotmail.com. Vi kommer beakta era önskemål
utifrån vad som är möjligt och rimligt att ta hem.

NH-clinic: Reportage från den 15/9 finns på hemsidan. Många uppskattade upplägget och en uppföljning
till våren är tänkbar.

Kommande aktiviteter 2019:
Selningskurs: Planeras till januari. Mer information kommer. (Kontakt: Poul Erik)
Årsmöte: Torsdag den 28 februari kl 18 på Backagården, Höör.
Grevagården: Datum 15-17 mars.
Pay and ride: Pay and ride kommer att bli våren 2019 (februari/mars) för dressyrdomaren Monica
Pehrsson, Ljungbyhed. Vi hoppas på stort deltagande där ni kan få tips på er dressyrträning. Plats och tid
återkommer jag med. Har ni frågor, så kontakta Sara Käck 0730849367.

Hingstvisning: Hingstvisningen som planerats till april 2019 blir framflyttad. Detta då vår
medlem/arrangör inte har möjlighet att hinna med det i vår. Den som väntar på något bra....
Sommarpremiering: Juli, datum bekräftas senare.
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Virke, Lodette och Lunna i sin fint julpyntade lösdrift. (bild från Camilla Gustavsson)

