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Verksamhetsberättelse för Kronobergs Varmblodsförening 2018
Styrelsen har haft 6 ordinarie styrelsemöten under året, samtliga förlagda till Tingsryds Rid
och Körklubbs anläggning i Mårdslycke, Tingsryd. En extra stämma har även hållits den 7
november i Ingelstad.
Årsmötet avhölls torsdagen den 22 mars på Tingsryds Rid & Körklubbs anläggning. Kvällens
gäst var SWB:s avelsledare Emma Thoren Hellsten.
SWB höll sin årsstämma i Linköping den 14 &15 april. Samtidigt firade man att föreningen
fyllde 90 år. Ordf. Ingrid Karlsson representerade Kronobergs Varmblodsförening.
En clinic med hovslagare Rose-Marie Clark genomfördes fredagen den 11 maj hos Hästak,
Älmeboda – temat var ”Felaktiga benställningar hos föl – att förbygga, korrigera och/eller
behandla.” Ca 20-talet personer deltog, hovslagare/veterinär. En uppskattad clinic och
önskemål framkom om en fortsättning till kommande år. AGRIA sponsrade delvis clinicen.
Lördagen den 19 maj avhölls Unghästtest i Tingsryd. Totalt visades sjutton 3-åriga hästar,
ngt färre än föregående år. Tre hästar erhöll diplom som dressyrtalanger och två som
hopptalanger. Bästa 3-åriga dressyrtalang blev Zo Rockin Tailormade, e Tailormade
Temptation 95355, äg/uppf Anna Kraft/Joakim Hedvall, Ingelstad och bästa hopptalang blev
Ginnifer Goodwin e. Zaladin MI 1240, uppf. Karin Friman – Karlsson, Ljungby, äg Lena
Friberg, Kalmar.
Totalt visades 8 st. 4-åriga hästar, varav 6 hästar i uppsutten hoppning och 2 st. i
löshoppning. Viking Hästak e. Heartbeat, äg/uppf HÄSTAK, blev bästa hopphäst och bästa
dressyrtalang blev Uva Hästak e. Toulouse äg/uppf HÄSTAK.
De två hästar som visades i löshoppning, erhöll en diplom i hoppning och en i dressyr.
Stort tack till alla som ställde upp som funktionärer under bedömningsdagarna, ingen
nämnd och ingen glömd!
Lördagen den 11 augusti avhölls fölbesiktning i Tingsryd. Domare var Madelene Bäckman.
Detta arrangemang skedde i samarbete med Södra Kalmar läns avelsförening, då domaren
dömde i Kalmar län på fm. och i Kronoberg på em. Följande seminstationer, Hästak, Team S
– Nöbbele Lunnagård, Stall lilla Heda, Stall Boestad och Ströamo var villiga att sponsra
ägaren till bästa hopp – resp. hingstföl med en stationsavgift 2019. Vinnaren fick själv välja
vilken station.
Totalt visades fem hoppföl och åtta gångartsföl. Bästa hoppföl blev Arco da Wella e.
Kannando Hästak, äg / uppf. Anna Ekselius, Vetlanda och bästa gångartsföl blev stofölet Ma
Michelle e. For Emotion, äg/uppfödare Cecilia Thidholm, Tävelsås.
Den 7 november avhölls en Clinic, ”SWB On the Road”, ett projekt som är finansierat via
medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse, på Ingelstads Naturbruksgymnasium, ett 40 –
tal personer deltog.
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Inriktningen var ”Den unga ridna hästen”. Kvällen började med praktiska moment i ridhuset
då två unga hästar visades. Domare Hans Wallemyr gick igenom vad det han vill se när han
bedömer den ridna unga hästen.
Kvällen fortsatte med fika och SWB:s VD Helen Uddefors berättade om hur SWB arbetar
med ”Marknadsföring och försäljning” nu och hur SWB skall arbeta i framtiden för att bli
ännu bättre på detta område.
Kronobergs Varmblodsförening hade även kallat till en extrastämma gällande uppdatering
och ändring av föreningens nuvarande stadgar. Extrastämman leddes av SWB:s VD Helen
Uddefors och stämman beslutade att enhälligt godkänna förslaget i sin andra läsning.
De nya stadgarna kommer att gälla from 2019.
Den 18 november var det Bedömningsledarträff på Smedtorps Ridsportcenter, Linköping.
Swb informerade om det nya regelverket, bedömningssäsong mm. Även praktiska övningar i
ridhuset med fokus på banhoppning, ledd av hoppdomaren Mikael Nolin tillsammans med
Katarina Torstensson. Från Kronoberg Varmblodsförening deltog Kerstin Hultqusit och
undertecknad.
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