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Ordförande har ordet Oktober 2017
Hej alla uppfödare och hästvänner.
Nu är det dags igen för nytt medlemsutskick med information om första halvan av
året. I maj hade vi under en dag 3 års test för våra varmblod, det resulterade i 8
diplom jämt fördelade på hopp och gångarter.
Gårdsbesiktning av föl verkar vara populär så det får vi fortsätta med. Många fina föl
visades och fick höga poäng och fina kommentarer från domaren Jan-Ove Olsson.
Vi var på fölchampionat i Flyinge och på gångartssidan plockade vi 2 finalplatser av
3 möjliga. I hoppfinalen hade vi med 3 föl av 3 möjliga så väldigt bra resultat.
Eventuellt kommer en ny hemsida under vintern så vi slipper strulet med att inte
kunna läsa start och resultatlistor. Den blir även mer lättarbetad för de som lägger in
informationen.

Glöm inte att höra av er om förslag eller andra synpunkter så vi kan bli bättre.
Titta in på hemsidan eller facebook för info om höstens aktiviteter.

Med vänlig hälsning
Niklas Samuelsson

Margretetorp 5 november

Hedersledarmot träff med prisutdelning
på Margretetorps Gästgiveri kl. 12.00,
till priset av 350:- per person.
Föreläsare Paradressyr ryttaren Hanna Murray.
Välkommen att anmäla Er till Kerstin Adler på
073-656 05 91 eller Kerstinadler@hotmail.com
senast den 30/10

Besök gärna vår hemsida www.nvsh.se

Unghästtest Varmblod
Årets unghästtest i Åstorp hade 34 starter.
Domare var Jan-Ove Olsson och Hans Wallemyr,
ridprovdomare var Niklas Roslund.

För köp av bilder kontakta
fotograf Yvonne Karlsson
horsmeadow2@hotmail.com
tel. 0705-606752
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Zenit

Sto, e: Kannan,
u: Chiara SN
85,0% Dipl.
Ägare & uppf:
Håkansson Häst AB

¨
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Kandahar

Hingst, e: Zuidenwind,
u: La Bohème (SWB)
81,7% Dipl.
Ägare & uppf:
Gränsbo Stuteri

Fölbedömning Varmblod
I år började vi med fölbedömning på Åsbo Ponnyklubb i Gråmanstorp.
Dagen efter gav vi oss ut på gårdsbesiktning.
Totalt sett bedömdes ett 60 tal SWB föl och ridponnyföl samt några ston
exteriörbedömdes. Domare var Jan-Ove Olsson.
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Comme il Cett

Vanzetti

Macron

Sto, e: Comme il Faut,
u: Con Cett (F. 4) (SWB)
87,3% Dipl.
Ägare & uppf:
Hannah Torgander,
Amalienlund LB AB

Hingst, e: Blue Hors Veneziano,
u: Zorbé (35) (SWB)
90,0% Dipl.
Ägare & uppf:
Niklas Samuelsson

Hingst, e: Ulk d’été RP 510 SI,
u: Rise and Shine RP 1363
Poäng 25,3 ASRP
Ägare & uppf:
Inger Carnestedt

Besök gärna vår hemsida www.nvsh.se

Sydsvenskt Fölchampionat
Ett samarrangemang med 30 föl. De 3 bästa i varje diciplin från följande
föreningar: SWB Norra Skåne, Nordvästra Skånes Hästvänner, Österlens Hästvänner, Varmblodsklubben Malmöhus, Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb samt
Halländska Hästavelsföreningen, domare var danske Paul Graugaard.
På första plats bland hoppfölen kom Cool As Fly hingst e Comilfo Plus Z u Lef e
Couleur Rubin, uppf. Ulla-Britt Stövegård.
På första plats bland gångartsfölen kom Silentio QRE hingst e Skovens Rafael u
Tindra QRE e Topaasch, uppf Christian Pålsson.
Vi vill tacka våra sponsorer för mycket fina priser.

								
Vi vill tacka våra sponsorer för alla
fina priser till vårt 3 årstest, 2017
Hansbo Sport
Dina Försäkringar
LRF Konsult
Sveland Djurförsäkring
Medlemsavgifter och info 2018

100 kronor som insättes på PG 55 26 52-0. Viktigt att ange namn, adress,
tel. nr och mailadress vid inbetalning. Om inte alla uppgifter får
plats vid betalning är vi tacksamma om ni kan skicka ett mejl till
Kerstin Adler med era uppgifter, kerstinadler@hotmail.com
Glöm inte att meddela SWB & NSH om ni byter mejl-adress eller flyttar!
Vid inbetalningar till föreningen måste ni skriva vad betalningen avser.

Ordförande: Niklas Samuelsson, Werjes väg 7, 266 75 Hjärnarp.
Tel: 0431 - 45 40 19, 070 - 573 54 71, niklas.samuelsson@marco.se
Sekreterare och Kassör: Kerstin Adler, Svarvaregatan 15, 265 33 Åstorp.
Man måste vara medlem i SWB för att få visa varmblodshästar på
exempelvis treårstest, kvalitetsbedömning och fölbesiktning.
För mer information gå in på: swb.org/om_asvh/medlemskap.
Frågor angående medlemskap i SWB besvaras av SWB på tel: 046 - 646 50.
NSH har många fina Vandringspriser och hederspriser.
För att kunna delta om dessa krävs medlemskap.
Info om priserna finns på vår hemsida.

Besök gärna vår hemsida www.nvsh.se

