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Verksamhetsberättelse för Kronobergs Varmblodsförening 2021 

Styrelsen har haft 5 ordinarie styrelsemöten under året, samtliga förlagda till Tingsryds Rid & 

Körklubbs anläggning i Mårslycke, Tingsryd.  

Årsmötet avhölls tisdagen den 26 mars i Söderportkyrkan, Tingsryd. Ann-Marie Linderås utsågs 

till att leda årets stämma. 

Efter stämman avhölls en intressant föreläsning av veterinär Anna Bohlin, Helsingborgs 

Djursjukhus. Temat var: Fölningar/komplikationer, ca 25-talet personer deltog. 

SWB höll sin årsstämma i Linköping den 15 mars. Kronobergs Varmblodsförening var inte 

representerade pga. bla. pandemin. 

Söndagen den 6 september avhölls Unghästest & Ridhästtest i Tingsryd. Innan 

anmälningstidens utgång var ca 50 - talet hästar anmälda och enligt regelverket får endast 40 

hästar visas per dag. Vi kunde lösa så alla anmälda hästar kom fram till visning, genom att några 

flyttades över till Södra Kalmar, vilka hade sin bedömning 1 vecka tidigare och som vi i 

Kronoberg har ett gott samarbete med.  

Tyvärr så blev det också några strykningar i ett sent skede pga. av olika anledningar.  Totalt kom 

21 stycken 3-åriga hästar fram till bedömning, varav 4 hästar erhöll diplom som hopptalanger, 

två av dessa erhöll dubbeldiplom (Zita Hästak & Zinova Hästak) och 8 hästar som 

dressyrtalanger. Bästa hopptalang blev stoet ZITA HÄSTAK e. Casanova Hästak u Uva Hästak e. 

Toulouse, äg/uppf Hästak AB, Älmeboda, vilken även erhöll ett gångartsdiplom. Bästa 

gångartstalang blev det 3-åriga stoet RAZZIA, e. Skovens Rafael u Walkyria (Elitsto) e. Furioso III, 

äg/uppf. Ingrid Karlsson, Växjö. Razzia blev också det högst bedömda 3-årsstoet i landet 2020 

med sina 52 p. 

Även 2 st. 4-åringar som ej visats som 3-åringar visades på Unghästtestet, varav stoet 

Diamantica (F2) e. Freestyle u. Rose Royce (F2) e. Rosevelt, uppf. Annica Danielsson, äg. Maria 

& Jenny Kastensson, erhöll diplom i gångarter. 

Totalt visades sex st. 4-åriga hästar i Ridhästtestet, varav fyra i uppsutten hoppning, en i 

gångarter och en i löshoppning. Ingen av dessa kom upp i diplomklass, dock erhöll två av dem 

klass I i uppsutten hoppning, nämligen Zeida (5) e. Balou u. Zelma (5) e. Zeppelin, äg/uppf. 

Helene Eriksson & Peter Gustavsson, Mörrum, samt Viola (45) e. Bengt Nabab u. Vera (45) e. 

Corporal, uppf. Jeppe Börjesson, Sölvesborg, äg Caroline Skogström, Lammhult. 

Söndagen den 13 september avhölls fölbesiktning i Tingsryd. Domare var Karl-Henrik Heimdahl. 

Detta arrangemang skedde i samarbete med Södra Kalmar läns avelsförening, då domaren 

dömde i Kronobergs län på fm och i Södra Kalmar län på em. Även här blev det några sena 

strykningar. De tre främsta fölen i respektive klass erhöll priser i form av en stationsavgift/alt 
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presentkort från Kronobergs Varmblodsförening. ägaren till bästa hopp -resp. gångartsföl med 

en stationsavgift 2021.  Vinnaren får själv välja vilken station. 

Totalt visades 11 hoppföl och 5 gångartsföl. Bästa gångartsföl blev stofölet Gallera la Belle e. 

Giovanni-Bell u. Ninja la Belle (9) e. De Noir, äg/uppf. Gunilla & Anders Håkansson, Sölvesborg. 

Det blev 2 hoppföl som slutade på samma poäng – Cornet´s Divine AJH (F2) e. Cornet 

Obolensky u. Decor (F2) e. Emmerton, äg/uppf. Ann Hellström, Värnamo och Mayflower e. 

Halifax van het Kluizebos u. Tasha af Ståstorp e. Hip Hop, äg/uppf. Carola Lilja, Karlshamn 

Höstens temakväll blev tyvärr inställd, på grund av Covid -19. 

Tyvärr så kunde vi under hösten inte genomföra clinicen på Ramkvilla Hästklinik, men vår 

förhoppning är att Corona pandemin ska lugna ner sig och vi kan genomföra en clinic där någon 

gång under hösten 2021 

Kronobergs Varmblodsförening vi tacka sina sponsorer som välvilligt ställt upp med fina priser 

till deltagande under 2020, både vid Unghästtest/Ridhästtest & Fölbedömning 

Följande seminstationer Stall BMW (Nybro), Stall Boestad (Norrhult), Stall Lilla Heda (Braås), 

Ströamo (Blekinge) och Villtofta Seminstation (Vederslöv)  

AGRIA som sponsrade Unghästtestet, de bästa 3-åringarna i respektive hoppning/gångarter 

med en akutväska, samt ett hederspris till de bästa fölen i respektive klass. 

Likaså vill vi tacka THEAS HOVSLAGERI & SMIDE som skänkt en ”godis bag” till samtliga 

deltagande vid årets båda bedömningar 

Stort tack till alla som ställt upp som funktionärer under bedömningsdagarna, 

Unghästtest/Fölbedömning, ingen nämnd och ingen glömd! 

 


