Medlemsinformation nr 2 – 2015

Här kommer nyheter och tips på aktiviteter
Medlemsträff och föreläsning

Fölmönstring på Huseby bruk

Vi går bland annat igenom de motioner som
har skickats in till FNH Riks från landets olika
distrikt och som fullmäktige ska rösta om på
årsmötet i Rättvik den 7-8 augusti. I samband
med träffen håller veterinär Henric Stenbeck
en föreläsning om hovar. I mån av tid blir det
även visning av den nya hästkliniken på
ridskolan.

Ardennerklubben Sydost bjuder in raserna
ardenner, nordsvensk och russ till fölvisning.
Domaren bedömer och rangordnar fölen inom
respektive ras. Ta tillfället att visa upp ditt sto
med årets föl eller kom som publik om du inte
har eget föl!

Den 2 aug på Alvesta ridklubb, kl 16.00
medlemsträff (gratis), kl 17.00 föreläsning
med Henric Stenbäck (100 kr per deltagare
inkl fika). Anmäl dig senast den 26 juli till
fnhkronoberg@gmail.com eller Jenny, tel 070251 33 73 eller 0470-74 24 62. Avgiften
betalas i förväg till bankgiro 744-5299.

Lördagen den 26 september kl 11.00 på
Huseby bruk söder om Alvesta. Anmäl via
formulär på www.ardennerforeningen.nu om
du vill visa ditt föl, kostnad 150 kr per häst.

Höstens skogskörningsträffar
Vid de här tillfällena kan du öva skogskörning
och prova på olika skogsredskap. Välkommen
att delta med eller utan egen häst. Ingen
anmälningsavgift men ta med eget fika.
Den 20 september och 29 november, kl 10.00 i
Hult, Lenhovda. Anmäl dig till Annika
Johansson, tel 073-417 95 93.
OBS! Det tidigare datumet 25 oktober utgår.
Istället blir det körkurs i oktober, se sidan 2.

Deltagare vid visningskursen i Ingelstad

Nu blir det äntligen körkurs igen!
Hans Sidbäck, välkänd hästkörare och
utbildare, kommer till FNH Kronoberg i höst.
Hans har samma upplägg som tidigare år med
en fristående teoriföreläsning och två dagar
med körning och praktik.

Den 16-18 oktober hos Annika Johansson i
Lenhovda.
OBS! Först till kvarn gäller för anmälan!
Kostnad:
Delta med häst (hela helgen) – 2000 kr
Delta utan häst (hela helgen) – medlem 400
kr, icke medlem 500 kr
Sista anmälningsdag för att delta med häst är
20 september.
Endast föreläsning fredagskvällen – medlem
200 kr, icke medlem 300 kr
Sista anmälningsdag för att delta utan häst är
9 oktober.

hingstar från Kronoberg, Blekinge och Kalmar
län. Som pausinslag hade Jessica Jacobsson
uppvisning med sin nordsvenska valack Oden.
På skogskörningsträffen den 30 maj tränade
åtta personer med fyra hästar på skogsbanan i
Bjurnäset. Dagen avslutades med fika i värmestugan hos Jerry och Yvonne. Den 2 maj blev
träffen inställd på grund av för få anmälda.
I visningskursen på Ingelstad naturbruksgymnasium den 13 juni deltog tolv personer
och sex hästar. Flera hade passat på att ta
med sina unghästar för att träna med ”andra”
hästar och i ny miljö.

Anmälan och frågor om kursen till Ingemar, tel
070-576 36 89 eller Annika, tel 073-417 95 93.
Läs mer om Hans Sidbäck på www.sidback.se

Hänt sedan sist
Nätverksträff för körkursansvariga
arrangerades av FNH Riks i Katrineholm den 2
maj med ca 20 deltagare från hela landet.
Träffen innehöll teori, genomgångar och
gruppdiskussioner. Man diskuterade bland
annat vad som gäller för försäkringar vid
kurser och aktiviteter. Från vårt distrikt deltog
Ingemar Karlsson som är en av våra två
körkursansvariga.
Förslag till nya stadgar har FNH skickat till
distrikten för ”remiss” och vår styrelse har
svarat att vi inte har något att invända mot
dem. Ett förslag till nya stadgar var uppe till
omröstning på årsmötet i Tingsryd förra året.
Då togs förslaget tillbaka till arbetsgruppen för
justering på några punkter.

Anna Berglund berättade om visning av häst
Läs mer om genomförda och kommande
aktiviteter på www.fnhkronoberg.se

Hör gärna av dig…
om du har frågor, tips eller om du vill hjälpa
till i föreningen

FNHs ungdomsgrupp bjuder in till sin årsträff
den 7 augusti kl 17 på Naturbruksgymnasiet i
Rättvik. Ungdomsansvariga, ungdomar och
övriga intresserade hälsas välkomna.
Anmälan till fnhungdom@outlook.com

Anna Berglund, tel 070-203 75 75
Yvonne Ahlquist, tel 070-606 57 09
Jenny Gustavsson, tel 070-251 33 73
Ingemar Karlsson, tel 070-576 36 89
Marie Ljungberg, tel 070-311 52 78
Annika Johansson, tel 073-417 95 93
Karin Ljungberg, tel 070-492 01 31
Sandra Rudolfsson, tel 076-946 28 41

Vid hingstvisningen i Husebys vackra
slottspark den 1 maj deltog åtta nordsvenska

…och njut av sommaren tillsammans med
de nordsvenska brukshästarna!

