
MEDLEMSINFORMATION 1, 2023 

Vi har sedan ett antal veckor tillbaka skrivit 2023. Den första tiden på nya året skriver man oftast fel 
och då blir det att man skriver förra årets årtal. Efter ett tag har man fått kläm på att det är ett nytt 
år. Dagarna blir längre och längre och många man pratar med ser fram emot våren. Att många ser 
framemot våren kan bero på att det sedan ett bra tag tillbaka har kantats av mörker, krig, inflation 
och höga mat- och elräkningar. Det behövs något lite mer positivare och längre dagar är bl.a. en 
sådan sak. Några ljusglimtar har redan börjat synas i trädgården och det är vintergäcken som lyser 
så gult och fint. Och dagarna har blivit ljusare både på morgonen och kvällen. 

 
Årsmöte       
Vi bjuder in till årsmöte torsdag den 30 mars kl. 19.00 på Ekerödsrasten. 
 

Vi vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till Skåne Blekinge Ardennerklubbs 
årsmöte torsdag den 30 mars 2023 kl. 19.00 på Ekerödsrasten.  

Adress: Ekeröd 5278, 242 94 Hörby 
 

Det serveras pannbiff med lök och kokt potatis och sallad. Lättöl eller vatten. Avslutas med kaffe 
och liten kaka. 
I år kommer det inte att vara någon föreläsare. 

 
Pris: 200 kr per person 

 
Det går inte att betala för maten på plats utan det ska göras i förväg till klubbens 
bg. nr. 5745–6469 eller via Swish på nummer 123 268 81 74. 
Anmälan genom inbetalning på klubbens bankgiro, senast 15 mars 2023.  
Var snäll och ange namn och ev. medlemsnummer (om ni hittar det).  

 
Vid eventuella frågor kontakta Bengt Svensson på skaneblekingeardennerklubb@gmail.com eller 
070-405 12 52. 
 
Anmäl om du har specialkost, till Ann-Sofie Åkesson på asse6612@gmail.com  eller 070-573 71 23 

 
Eventuella avsägelser ska skriftligen vara valberedningen tillhanda  

senast 1 mars 2023 till adress: 
Alve Nilsson, Hjalmars väg 30, 271 99 YSTAD 

 

Stadgarna 
Som tidigare informerats är stadgarna i behov av uppdatering. Stadgarna har skickats ut till 
medlemmarna. Och medlemmarna har bjudits in till möte om förslag på uppdatering. Stadgarna 
har nu uppdaterats och förslag på uppdaterade stadgar bifogas. Beslut kommer att tas på 
årsmötet.  
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Dagordning 

Årsmöte 

 

Skåne Blekinge Ardennerklubb 30 mars 2023 kl. 19.00 Ekerödsrasten 

 

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesprecidium, ordförande, vice ordförande och sekreterare 
3. Val av två justeringspersoner 
4. Godkännande av kallelsen 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Fastställande av röstlängd och val av två rösträknare  
7. Föredragande av verksamhetsberättelse 2022 
8. Föredragande av balans och resultaträkning   2022 
9. Fastställande av balansräkning 2022 
10. Revisorernas berättelse 
11.  Ansvarsfrihet för styrelsen och räkenskapsföraren 
12.  Fastställande av nya stadgar för klubben 
13.  Fastställande verksamhetsplan för 2023  
14.  Fastställande budget för 2023 
15.  Fastställande av medlemsavgiften för 2024 
16.  Fastställande av körersättning för 2023 
17.  Fastställande av ersättning till styrelse, PR-kommitté, ungdomsrepr. för 2023 
18.  Fastställande av bidrag till Riksutställning (Hästägare) 

19.  Fastställande av bidrag till kurs i körning för medlem med utbildad instruktör 
20.  Val av styrelseledamöter för två år 
21.  Val av styrelsesuppleant för två år    
22.  Val av Ordförande 
23.  Val av två revisorer 
24.  Val av revisorssuppleanter 
25.  Val av PR-kommitté, varav en ska vara sammankallande 
26.  Val av ungdomsrepresentant 
27.  Val av valberedning, varav en ska vara sammankallande 

28.   Hemsida 

29.  Avtal mellan hästägare och klubben enligt AFSA 
30.  Övriga frågor 
31.  Prisutdelning 
32.  Mötet avslutas 

  



 
Almanacka  
I december månad 2022 skickades det som vanligt ut en almanacka till medlemmarna. Några av er 
medlemmar har fått en almanacka som inte är korrekt.  
Om det skulle vara så att du har fått en almanacka som inte är korrekt så var snäll och hör av dig 
till ordförande Bengt Svensson på skaneblekingeardennerklubb@gmail.com eller 070-405 12 52. 
Så ser han till att du får en ny almanacka. Klubben önskar gärna att få den felaktiga almanackan 
tillbaka. 
  

Filmvisning 
Onsdag 12 april 2023 kl. 18.00 blir det filmvisning på Högseröds församlingshem.  
Det visas tre filmer på sammanlagt ca 2 h. Filmerna handlar om ett års lantbruk med ardenner från 
Skarhults gods och Stavröds gård, om RILA, Rikslantbruksmötet i Jönköping (föregångare till 
dagens Elmia) och om ”En lyckad dag i Flyinge”. Filmerna har spelats in 1958-1959 och det var 
Albin Frank som tog initiavtivet att låta yrkesfilmare följa och dokumentera arbetet inom 
lantbruket under ett verksamhetsår. Albin Frank arrenderade båda dessa gårdar under denna tid. 
 
Klubben bjuder på kaffe och kaka så vi önskar att du anmäler till klubbens mejladress 

skaneblekingeardennerklubb@gmail.com eller till Ann-Sofie på 070-573 71 23 senast 6 april 2023. 

Välkomna! 

 
Körträffar arrangeras för gemensam träning av våra hästar. Detta kommer att ske på olika 

platser. Se vår Facebook-sida (Skåne/Blekinge Ardennerklubb) och hemsida  

www.skaneblekingeardenner.se för mer information om vilka dagar och platser.  

Det går också bra att kontakta Marie Pettersson 070-674 10 18  ninjo2005@hotmail.com eller  

Kent Hansson 072-712 33 88 anderstorpskent@outlook.com för mer information.  

 
Premiering  
Årets premieringar kommer gå av stapeln på följande platser och datum: 

Bjärsjölagård 2023-07-15 
Önnestad 2023-07-29 

Bollerup 2023-08-05 

Gånarp 2023-09-03 

 
Avelsvärdering på Grevagården, Skövde 
24 – 26 mars 2023 
Information under denna rubrik kommer från avelsföreningens hemsida. 

 

24 mars, 3-åriga gotlandsruss och 3-åriga nordsvenska hingstar 

25 mars, 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev. bruksprov för 3-åriga ardennerhingstar 

26 mars, 3-åriga ardennerhingstar samt sundhetskontroll för ardenner och nordsvensk 

Ev. bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och nordsvenska hingstar genomförs under fredagen 

Ev. bruksprov för 3-åriga ardennerhingstar genomförs under lördag eftermiddag 

Ev. bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen  
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”Samtliga ardennerhingstar visas på söndagen den 26 mars. Anledningen till förändringen är att 
den totala mängden anmälda hingstar på lördagen är för många för att hinna med på samma dag. 
Därför har avelsföreningarna beslutat att flytta alla ardennerhingstar oavsett ålder till samma dag. 
Det gäller alla delstationer för alla ardennerhingstar; exteriör visning, körprov, id-kontroll, mätning 
samt veterinärbesiktning.” 
 

 

 

Ekonomiskt bidrag för körprov 
2-åriga ardennerston: 

Information under denna rubrik kommer från avelsföreningens hemsida. 

 

Alla medlemmar (medlem i avelsföreningen) som utför ett godkänt körprov för 2-åriga 

ardennerston på sommarpremiering berättigar ett ekonomiskt bidrag från Ackordshäststiftelsen. 

Från 2022 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande av enkelt körprov. 
Stoet ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med tränsbett av vedertagen typ. Stoet 

ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. 

Stoet ska vara trygg vid anspänning och frånspänning och göra en lugn igångsättning och visa prov 

på lugna halter. Stoet ska köras i båda varv enligt domares anvisning. 

Läs mer på: https://www.ardennerforeningen.nu/ackordhaststiftelsen-korpremie-till-tvaariga-

ardennerston/ 

Körbarhetsintyg KBI: 

Alla medlemmar (medlem i avelsföreningen) som utför ett godkänt KBI på sommarpremiering eller 

på avelsvärderingen på Grevagården berättigar till ett ekonomiskt bidrag från Avelsföreningen. 

Under 2022 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utfört KBI av ston och valacker 4–7 år och för 

hingstar 4 år. 

Läs mer på: https://www.ardennerforeningen.nu/avelsforeningens-korpremie-for-godkant-kbi/ 

 

Hälsning från Styrelsen och PR-kommittén 
SKÅNE BLEKINGE ARDENNERKLUBB   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fanny och Hulda                            Hera och Hulda                         Herta och Hulda 
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