Medlemsinformation nr 2 - april 2015

Nu ser vi fram mot ett nytt nordsvenskt verksamhetsår!
Här kommer en rad aktiviteter för våren,
sommaren och hösten 2015. Spara gärna det
här brevet så har du alla datum samlade och
missar inte att anmäla dig.
Håll också utkik på vår webbplats
www.fnhkronoberg.se där det efter hand
kommer fler nyheter och tips bland annat
från FNH, Svenska Hästavelsförbundet och
andra arrangörer.

Hingstvisning på Huseby
Ta chansen att se ståtliga avelshingstar av de
svenska raserna Nordsvensk brukshäst,
Gotlandsruss och Svensk ardenner i de vackra
omgivningarna på Huseby bruk!
Precis som förra året har Ardennerklubben
Sydost bjudit in de tre rasföreningarna från
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län att delta i
en gemensam hingstvisning inför betäckningssäsongen 2015.
Den 1 maj på Huseby bruk, strax söder om
Alvesta:
Kl 12.00 och kl 14.00 Hingstvisning framför
huvudbyggnaden i slottsparken
Kl 13.00 Jessica Jacobsson visar frihetsdressyr
och trickträning med sina Nordsvenska
brukshästar i paddocken
Läs mer om dagen på www.husebybruk.se

Medlemsträffar med skogskörning
Det blir flera tillfällen till skogskörning i vår
och i höst då du kan prova på olika skogsredskap. Välkommen att delta med eller
utan egen häst. Ingen anmälningsavgift men
ta med eget fika, vi håller grillen varm.
Den 2 maj och 30 maj kl 10.00 i Bjurnäset,
Rottne. Anmäl dig till Yvonne Ahlquist,
tel 070-606 57 09
Den 20 september, 25 oktober och 29
november kl 10.00 i Hult, Lenhovda. Anmäl dig
till Annika Johansson, tel 073-417 95 93

Ridutflykt i Risinge
Mitt i sommargrönskan blir det en långritt i
omgivningarna kring Risinge. Ridturen blir
cirka 3 tim lång. Vi gör en paus med enkel
lunch för ryttarna och lite vila för hästarna.
Den 14 juni kl 10.00 i Risinge, strax öster om
Växjö. Anmäl dig till Jenny Gustavsson,
tel 070-251 33 73

Kurs i visning av häst
Den här träffen blir en bra grund inför
kommande sommarpremieringar och andra
visningar av häst. Anna Berglund, Väckelsång
berättar om varför vi har premieringar och hur
man visar fram hästen på bästa sätt. Tobias
Sandahl, Urshult visar hur det går till att göra
körprov för Körbarhetsintyg och Frivilligt
körprov.

Det blir både teori och praktiska övningar med
hästar. Välkommen med eller utan egen häst.
Ta med eget fika.
Den 13 juni kl 10 på Naturbruksgymnasiet i
Ingelstad. Kostnad 150 kr per person inklusive
fika. Anmäl dig till Anna, tel 070-203 75 75

Sommarpremieringar 2015
Nu är datumen klara för årets sommarpremieringar. För F, G, H och K län blir det
följande dagar och platser:
13 juli – Smålandsstenar, 14 juli – Hamneda,
15 juli – Tingsryd, 16 juli - Bräkne Hoby och
Ingeltorps Naturbruksgymnasium, 17 juli –
Nottebäck och 22 augusti - Norra Ljunga.
Läs mer hos Svenska Hästavelsförbundet,
www.svehast.se/sommarpremieringar

Medlemsträff inför FNHs årsmöte
Vi går tillsammans igenom de motioner som
har skickats in till FNH Riks från landets olika
distrikt och som representanterna till
fullmäktige ska rösta om på FNHs årsmöte i
Rättvik den 7 augusti.
Efter det blir det en föreläsning med vetr.
Henric Stenbeck.
Träffen blir i början augusti och mer
information om tid och plats kommer i nästa
utskick och på vår hemsida.

Vill du gå en kurs i hästkörning?
Gör en intresseanmälan till våra
körkursansvariga! Ring Ingemar, tel 070-576
36 89 eller Annika, tel 073-417 95 93

Ny styrelse i FNH Kronoberg
Efter årsmötet den 14 mars har vi en ny
styrelse i vårt FNH-distrikt i Kronoberg.
Kontakta gärna oss om du har frågor, tips eller
om du vill hjälpa till med något i föreningen,
t ex aktiviteter eller andra uppdrag.
Ordinarie ledamöter
Anna Berglund, ordförande, representant
fullmäktige, ansvarig för stoinventering,
representant i Länskommitte’n för sommarpremieringar, tel 070-203 75 75
Yvonne Ahlquist, vice ordförande,
representant fullmäktige, PR-ansvarig och
tidningskontakt, tel 070-606 57 09
Jenny Gustavsson, kassör, medlemsansvarig,
tel 070-251 33 73
Ingemar Karlsson, körkursansvarig, ersättare
till fullmäktige, tel 070-576 36 89
Marie Ljungberg, sekreterare, ersättare till
fullmäktige, tel 070-311 52 78
Suppleanter
Annika Johansson, körkursansvarig,
tel 073-417 95 93
Karin Ljungberg, webbansvarig,
tel 070-492 01 31
Uppdrag utanför styrelsen
Sandra Rudolfsson, ungdomsansvarig,
tel 076-946 28 41
Marlene Salomonsson, redaktör webbkalender, tel 070-285 54 28

Föreningens mailadress:
fnhkronoberg@gmail.com
Föreningens webbplats:
www.fnhkronoberg.se

Fölbilder sökes
Skicka gärna in bilder på årets föl så att vi får
med dem i Bildgalleriet på vår webbplats. Då
får vi alla chansen att följa och njuta av de nya
små nordsvenskarna i vårt län!
Maila bilderna till fnhkronoberg@gmail.com

Vi i styrelsen önskar alla
medlemmar en skön vår och
sommar tillsammans med de
nordsvenska brukshästarna!

