
                                    
 

MEDLEMSINFORMATION 4, 2022 
Vi är inne i december månad och julen närmar sig med stormsteg med allt vad det innebär. Det 
kokas knäck, bakas pepparkakor, tänds adventsljus, görs glögg och pyntas med granris och äpple i 
stallet. Med årets sista utskick kommer den efterlängtade almanackan och styrelsen-och PR-

kommitténs önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Tack för alla fina bilder ni har skickat 

in och som har bidragit till den innehållsrika almanackan. Njut av almanackan på väggen i köket, på 
jobbet, i garaget eller varför inte i stallet.  
Detta år har vi tack och lov sluppit pandemin, men i början av året drabbades landet av olika problem 
och händelser pga. kriget i Ukraina. När klockorna ringer in det nya året 2023 har vi en förhoppning 
om att det snart ska återgå till det tidigare. 
Julen står för dörren och med det kanske lite julledighet och en hel del god mat och dryck på våra 
bord. Hästarna får vila under julhelgen när de tvåbenta tar lite julledigt. Är kung Bore på bra humör 
kommer det kanske snö och ett antal minusgrader och då går det att köra släde, tolka efter häst och 
åka skridskor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kommande aktiviteter 
Körträffar kommer det att 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.  

 
 

Årsmöte 
Årsmöte 2023 kommer att hållas på Ekerödsrasten torsdag 30 mars 2023, 19.00.  Mer information 
kommer i nästa utskick 
  

https://www.facebook.com/groups/1432484387012444/
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Aktivitet som varit  
Den 6 oktober träffades ett 15-tal medlemmar för att gå igenom och diskutera justering av 
stadgarna. Diskussionerna gjordes i smågrupper och därefter gicks förslagen igenom gemensamt 
med alla. I inbjudan till årsmötet som skickas ut i god tid innan årsmötet kommer förslag på 
stadgarna att skickas med. Beslut tas på årsmötet.  
 
25 september testade vi att ha en Familjedag i Hörby, som vi hoppas kan bli ett årligt 
återkommande evenemang. Vi tar med oss lärdomar från i år och hoppas på ännu fler besökare 
nästa år. I år hade vi tema flätning och visning av häst samt att man kunde rida och åka häst och 
vagn. Ett uppskattat inslag var när Sigvard Gustavsson från Hälde Hästkraft höll ett praktiskt 
föredrag om olika typer av selning, vikten av draglinor och svängel samt visade rätt och fel med 
häst framför vagn. Många frågor från publiken och många kloka svar från Sigvard. Vi tackar 
Sigvard som generöst ställde upp för klubben. 
 
Unghingstrådgivning och fölmönstring fanns det inget intresse av för i år, men hoppas på större 
intresse kommande år. På unghingstrådgivningen ges det många bra råd till uppfödare av 
unghästar och det är en bra träning för unghästarna att komma till en främmande miljö. 
 

Almanacka 
Istället för att ge en blomma när ni är bortbjudna  
så går det alldeles utmärkt att ta med och ge 
en almanacka. Den varar hela året. Tryter förslaget  
på vad du ska köpa i julklapp så är en almanacka  
ett bra förslag.  
Den kostar 100 kr inkl porto eller 80 kr hämtpris.  
Beställer gör ni hos Bengt Svensson på  
skaneblekingeardennerklubb@gmail.com   
eller 070-405 12 52. 
 

Körpremie/KBI 
Till alla medlemmar i Avelsföreningen för svenska ardennerhästen (AFSA) som utför 

Ackordshäststiftelsens körpremie för 2-åriga ardennerston på sommarpremiering, berättigar 

ett ekonomiskt bidrag från Ackordshäststiftelsen. Skickas till AFSA vid anmälan av 

sommarpremieringen. Från 2022 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande av enkelt 

körprov. 

För medlemmar i AFSA som har utfört ett godkänt KBI på sommarpremieringarna eller på 

avelsvärderingen på Grevagården, berättigar till ett ekonomiskt bidrag från AFSA. Skickas in 

snarast. Under 2022 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande av KBI av ston och 

valacker 4–7 år och för hingstar 4 år. 

Källa: Avelsföreningen för svenska ardennerhästen 

 

 

God Jul & Gott Nytt År 

Styrelsen & PR-kommittén för Skåne Blekinge Ardennerklubb 
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Premiering 
Resultat från Gånarp  
 

Essi, 23-21-0074 Färg och tecken: Fux, bls e. Rekyl 11868 u. Estrella 116703 ue. Boss 11658 
Äg./Anm. Ann Dimwik, Krigarevägen, 31197 Falkenberg, 0733–560662 
8-7-7-8-7 = 37 klass II 
 
Toarps Boison, 23-19-5013 Färg och tecken: Fux, bls e. Neppe 11978 u. Bovette 117029 ue. Vinjett 
11750 
Äg./Anm. Josefine Dahlqvist, Falholma 1242, 264 93 Klippan, 0730-31 27 40 
8-9-7-9-7 = 40 Klass I 
 
Södertos Märta, 23-19-0054 Färg och tecken: Fux, strbls e. Maskerad 11916 u. Tulla 116833 ue. Julius 
11760 
Äg./Anm. Marie Pettersson, Söderto 3279, 242 93 Hörby, 0706-747018 
9-9-7-8-9 = 42 Diplom 
 
Vannaröds Stina, 23-19-0023 Färg och tecken: Fux e. Marvin 11848 u. Sally 117023 ue. Herkules 
11770 
Äg./Anm. Vannaröds Ardenner KB, Vannaröd 2011a, 282 73 Sösdala, 0768–837390 
8-8-8-8-8 = 40 Diplom 

 

Utella, 23-19-0043 Färg och tecken: Brun, stj,snp e. Ute 11898 u. Kunella 118927 ue. Kuno Te Zande 

11780 

Äg./Anm. Agne Nilsson, Söderto 3279, 242 93 Hörby, 0705-722280 

8-8-7-9-8 = 40 Diplom 

 

Vannaröds Dagny, 23-19-0024 Färg och tecken: Brun, stj e. Frisac 11886 u. Vannaröds Daisy 117113 

ue. Expo De 

Feulen 11778 

Äg./Anm. Lena Johnsson, Ljunga 1208, 282 73 Sösdala, 0768-668056 

8-8-7-8-8 = 39 Klass l 

 

Mossagårdens Trubbel, 23-18-5006 Färg och tecken: Brun e. Rubel 11892 u. Tova 116269 ue. Anker 

11734 

Äg./Anm. Magnus Grahn, Steninge 3278, 268 78 Kågeröd, 0733-195167 

8-8-9-8-8 = 41 Klass l 

 

Arimona S, 23-17-0037 Färg och tecken: Brun e. Rufus S 11958 u. Athena S 117125 ue. Tangent 

11836 

Äg./Anm. Agne Nilsson, Söderto 3279, 242 93 Hörby, 0705–722280 

8-8-8-8-8 = 40 AB 

 

Bella, 23-16-0041 Färg och tecken: Fux, bls e. Frisac 11886 u. Adriella 117017 ue. Adrian 11588 

Äg./Anm. Oskar Hässelmo, Askamölla 681, 268 68 RÖSTÅNGA, 0760-878108 

8-8-7-7-7 = 37 G 

 

Vannaröds Sigrid, 23-17-0058 Färg och tecken: Fux e. Blair 11804 u. Sally 117023 ue. Herkules 

11770 

Äg./Anm. Anneli Nilsson, Stenshult 2168, 282 73 Sösdala, 0722–242977 

8-8-7-8-8 = 39 G 

 

Frisac, 11886 Färg och tecken: Fux, bls,vtul e. Sacarol 11628 u. Frilla 115715 ue. Jonte 11632 

Äg./Anm. Åke Rosdahl, Bonnarp 679, 26453 Ljungbyhed, 0702-107605, UA 

 

Katla, 117019 Färg och tecken: Ljusfux, stj,strbls,snp e. Emir 11624 u. Bosette 115893 ue. Bonid 11626 

Äg./Anm. Jeanette Linderoth, Koralgatan 26, 215 70 Malmö, 0735-169550, Struken 

 

Namnet okänt e. Kanon (Karat) 11790 u. Katla 117019 ue. Emir 11624 

Äg./Anm. Jeanette Linderoth, Koralgatan 26, 215 70 Malmö, 0735-169550, Struken 


