FNH SKÅNE Infoblad – 1/2019
FNH Skåne Årsmöte: Torsdagskvällen den 28 februari 2019 hölls sedvanligt årsmöte för FNH Skåne på
Backagården, Höör. En liten trogen skara medlemmar dök upp för några trevliga timmar. Glädjande var att
några nya medlemmar vågat sig dit. Årsmötet åt först beställd middag, sedan vidtog ren formalia med
genomgång av året som gått. Kvällen avslutades med grovfoderföreläsning av Sandra Åbrodd. Intressant
ämne, speciellt utifrån sommaren 2018s väderlek. Protokoll samt lista på utmärkelser bifogas. Vi tackar
avgående ledamöter Nicole Winther och Sara Karlsson.
Vi välkomnar våra nya medlemmar som tillkommit för 2019!
Margita Roslund, Hjärnarp / Ola Frankson, Sösdala / Nanna Svensson, Tyringe (inflyttad)
Elin Holgersson, Hörby / Ewa Grönlund, Yngsjö / Fredrik Larsson, Löberöd / Louise Levin, Perstorp
Lite att tänka på inför betäcknings säsongen 2019. Om stoet inte fölat efter senaste betäckning eller
inte haft föl på några år så är det lämpligt att ultra ljuda och ta bakterieprov i god tid före så att
eventuella problem kan åtgärdas. Vänta ej heller för länge in på säsongen med att föra stoet till hingst,
dräktigheten brukar vara klart bättre i Maj och början av Juni och sen sämre i 6-8 veckor för att sen bli
bättre igen i Augusti. I skrivandes stund finns det 12 godkända Nordsvenska brukshingstar i Skåne och
efter årets avelsvärdering 1-3 Maj troligen någon till så det borde finnas någon till alla ston. /Peter Ström
Här kommer en uppdatering från Lunna och hennes familj: I oktober var Lunna på fölmönstringen i
Vinslöv och mamma Lodette var så klart med som moraliskt stöd. Lunna tog det hela med ro, och var nyfiken
på att utforska de nya omgivningarna. Även inne i ridhuset skötte hon sig mycket bra, även om poängen inte
blev de högsta. 37 poäng lyckades vi skrapa ihop, men hon fick helt klart en 10:a i uppförande! Lunna har
under hösten annars mest hängt i hagen med storebror Virke och mamma Lodette. De går tillsammans på
lösdrift, men några gånger i veckan kommer de in så Lunna får träna på att stå ensam i box. Hon får då även
öva på att stå uppbunden i stallgången för att bli borstad och att lyfta hovarna. Tyvärr upptäckte vi i slutet
av året att hon hade början till hålvägg i några av hovarna, förmodligen orsakat av en kombination av skånsk
lera och mjuka fölhovar. Men tack vare duktig hovslagare och regelbunden skötsel från vår sida har vi
lyckats hålla det i schack, så det har blivit mycket träning på att lyfta på fötterna. Inget ont som inte har
något gott med sig. I övrigt har vi tränat en del på att gå på släpet, för att avdramatisera det så mycket
som möjligt. Hon har även fått prova på att gå med en liten sele på sig. Lunna verkar vara en självständig
och ganska modig liten tjej, med mycket egen vilja. Hon visar nyfikenhet för oss och sin omgivning, och vill
gärna umgås och ha koll på oss och vad vi gör. / Camilla
MILA mässan: Den 14-16 februari deltog vi i Mila mässan i år igen. Sara Käck gjorde uppvisningar med sin
Stjärneblessen alla 3 dagar och vi hade en monter med information i samarbete med Brunte. Reportage
kommer på hemsidan.
Dressyrträning 6 april: Aktiviteten tyvärr inställd pga lågt intresse.
Ungdomsläger: FNH Ungdom i samarbete med Titti Lindbom bjuder in Sveriges ungdomar (upp till 26år) till
ett läger fyllt med nordsvenskar den 26-30 juni i Lagbo (norr om Uppsala) Sista anmälningsdag är den 10
juni! Se mer info på RIKS hemsida www.nordsvensken.org

Kommande aktiviteter 2019:
Grevagården: Tyvärr på grund av det rådande läget med olika smittsamma sjukdomar har
avelsvärderingen på Grevagården flyttats till den 1–3 maj. Tillkommer gör även krav för vaccination mot
hästinfluensa (2 sprutor med 3 veckors mellanrum). Mer info finns på FNH Riks
hemsida http://www.nordsvensken.org/index.html

Selningskurs: Planeras. Mer info kommer.
Sommarpremiering: Sommarpremieringen söndagen den 14 juli i Önnestad är under planering. Redan nu
söker vi funktionärer, sponsorer mm. Vad kan du bistå med? Vad saknar ni och vad vill ni ha mer eller mindre
utav? Alla tips och idéer är av intresse. Inga idéer är dumma. Maila dina förslag till
sarakack81@hotmail.com
Husardamerna: Husardamerna kommer att visa upp sig den 1 maj på Katrinetorps Vårfest, Malmö kl 12-17
samt att vi traditionsenligt planerar att närvara vid Hugo Åbergs samt Travderbyt på Jägersro i juli och
september. Vill du vara med och träna eller rida uppvisning med oss? Kontakta Marianne Kilåker 0705153744, marianne.kilaker@hotmail.com
NH clinic: En uppföljning av höstens clinic med Mikkel Oster Norra Sandby, Hässleholm planeras till den 14
september. Kontakt: Linnea Hedström 0703-592317, li_hedstrom89@hotmail.com

◼

Glöm inte att hålla koll på hemsidan och Facebook för att se vad som händer i distriktet.

Hälsningar från Styrelsen/FNH Skåne - Hemsida: www.fnhskane.se
E-post: fnhskane@gmail.com

Facebook: Föreningen Nordsvenska Hästen i Skåne

Lunna, Virke och Lodette:

Lunna och Lodette på fölmönstring:

