Medlemsinformation nr 2 - april 2016
Här kommer lite nyheter från FNH Kronoberg.
Årsmötet i vårt distrikt är avklarat

Motion till FNH Riks

Det var ca 35 personer som deltog i årsmötet
och som också fick lyssna till Jessica Jacobsson
som berättade om sina och nordsvenska
Odens äventyr i Friends Arena.

På vårt årsmöte fick styrelsen i uppdrag att
skriva en motion om att ändra villkoren för
norska Dölehingstar till avel med nordsvenska
brukshästar. Motionen kommer att skickas till
FNH riks inför årsstämman.

Så här ser fördelningen av olika uppdrag i vår
förening ut efter årsmötet:

Körkortskurs

Styrelse
Anna Berglund: ordförande,
fullmäktigerepresentant, ansvarig
stoinventering, representant i Länskommittén
för sommarpremieringar
Yvonne Ahlquist: vice ordförande,
fullmäktigerepresentant, suppleant i
Länskommittén, PR- och tidningsansvarig
Marie Johansson, ledamot
Marie Ljungberg: sekreterare
Karin Ljungberg: webbansvarig
Styrelsesuppleanter
Liselott Glans Florå: ungdomsansvarig
Magnus Björkman: körkursansvarig
Övriga uppdrag
Jenny Gustavsson: medlemsansvarig,
kassör (adjungerad)
Marlene Salomonsson: webbkalender
Kontaktuppgifter till styrelsen, mer om
föreningens aktiviteter och andra tips finns på
föreningens webbplats www.fnhkronoberg.se

Vi erbjuder kurs för högre behörighet för
släpvagn GRUNDKURS BE/B96. Läs mer i
separat kursinbjudan med det här brevet.
Pris: 1050 kr per person för FNH-medlem,
1100 kr för icke medlem.
Begränsat antal deltagare, först till kvarn!
Plats: Niklas Trafikskola, Linnégatan 1b,
Älmhult.
Datum: 23 april, kursstart kl 09.00
(välkomstkaffe kl 08.30 - 9.00)
Anmälan: Skicka ett sms med namn,
personnummer och ”körkort” till Sandra
Rudolfsson, 0731-59 13 72.

Hingstvisning på Huseby
Inför betäckningssäsongen blir det visning av
hingstar av raserna russ, ardenner och
nordsvensk brukshäst från Kronoberg, Kalmar
och Blekinge län. Huvudarrangör är Ardennerklubben Sydost.
Plats: Huseby bruk den 1 maj. Hingstarna visas
kl 12.00 och 14.30. Frihetsdressyr och trick-

träning med Jessica Jacobsson och Oden visas
i paddocken kl 13.

finns i den senaste medlemstidningen från
FNH och på FNH Skånes webbplats
www.fnhskane.se

Skogskörningsträff
Dags för skogskörning igen. Den här gången
blir det hos Arne Johansson utanför Älmhult.
Ta med egen matsäck, det finns möjlighet att
grilla.
Den 7 maj i Osnaköp (från Älmhult kör ca 1 mil
mot Pjätteryd). Ingen kostnad men anmäl dig
till Yvonne Ahlquist, 070-606 57 09, så att vi
vet hur många som kommer.

Kurs i att visa häst
Vi planerar att ha en träff i juni där vi tränar på
att förbereda sig för uppvisning av häst, t ex
på premiering. Gör din intresseanmälan till
Anna Berglund, tel 070-203 75 75. Mer
information om tid och plats kommer på
hemsidan.

Lämna in förslag till nomineringar
FNH Riks delar varje år ut ett antal
utmärkelser vid sin riksstämma, t ex FNHs
Avelsdiplom, FNHs Hingsthållarutmärkelse och
FNHs Stora avelspris (AGRIA).
Styrelsen i vårt distrikt kan föreslå
nomineringar till utmärkelserna. Om du har
förslag på lämpliga kandidater så kontakta
någon av oss i styrelsen.

Intresserad av körkurs i år?
För att kunna boka en instruktör behöver vi
vara ute i mycket god tid. Så hör av dig redan
nu med en intresseanmälan! Då vet vi om vi
blir tillräckligt många personer för att kunna
ordna en ny körkurs.
Kontakta Magnus Björkman, 070-524 09 66

Sommarpremieringar 2016

Skicka in dina bilder

Enligt beslutet på vårt årsmöte 2015 så
lämnade styrelsen ett förslag till
Länskommitte’n för sommarpremieringar, om
att ändra tidpunkterna för sommarpremieringar i vårt län. Syftet var att
underlätta för både publik och hästuppvisare
att åka till premieringsplatserna genom att
sprida datumen.

Ni som har bilder - både från föreningens
aktiviteter och era egna upplevelser med
nordsvenska hästar - glöm inte att inspirera
andra genom att skicka in dem till föreningens
e-postadress. Webbredaktören är tacksam för
alla bidrag!

Det resulterade i ett lite ändrat upplägg för i år
och nu är datumen för sommarpremieringarna
2016 i vårt område klara:
Tingsryd 15 juli, Hamneda 16 juli,
Smålandsstenar 17 juli, Nottebäck 23 juli,
Bräkne Hoby & Ingeltorps
Naturbruksgymnasium 24 juli och Norra
Ljunga 4 september.
Så boka in datumen i kalendern och glöm inte
att anmäla din häst till premiering!

Årsmöte FNH Riks
I år är det FNH Skåne som står värd för FNHs
årsstämma den 6 augusti. Mer information

En av flera trevliga medlemsbilder som har skickats in:
På sportlovet bjöd Annika Johansson in vänner och
bekanta till olika aktiviteter i hästens tecken hemma hos
sig i Hult.

Om du vill kontakta oss
Maila fnhkronoberg@gmail.com eller ring
Anna Berglund, tel 070-203 75 75 eller
Yvonne Ahlquist, tel 070-606 57 09.

