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I detta nummer!

Vilken fantastisk höst vi haft!
Rent vädermässigt måste den slagit alla rekord, vänliga temperaturer, vackra färger och inte många millimetrar. Om man bor i sydligaste Skåne, som jag gör, är
man van vid att så här års är alla löv bruna, de som finns
kvar, och det har i alla fall dragit förbi
en 3-4 stormar, men även dom har vi varit förskonade
från. Landskapet glittrar i guld.
Men också fantastisk på många andra sätt, bl. a har jag
nu fått äran att sätta på mig “redaktörshatten”! På fullt
allvar funderar jag nu på, att när telefonen ringer, svara:
Redaktör Berglund! Känns som en prestigefull titel.
Jag hoppas verkligen att jag ska kunna leva upp till den
också.
Nu kommer det första numret för mig, och det sista
numret för i år. Detta betyder bl.a. 2019 års almanacka!
Vilka fantastiska bilder ni skickat in! Stor eloge till er
alla! Eftersom jag är fotograf är jag synnerligen petig
med bildkvalitet, både konstnärlig, men också teknisk,
vi är ju ett tryckt media. Dessutom har man en årstidsaspekt när man gör en almanacka. Hur skulle det se ut
att ha en Nordsvensk med blomsterkrans i december?
Ni har verkligen varit duktiga och tänkt till!
Kanske en parentes, men en nog så viktig sådan.
Vår dotter läser till Equiopat på distans. Hon finns på
skolan, UPH, i Falkenberg 4 dagar i månaden, och igår
sände hon mig en bild av Moderna Hästkrafter från
skolans lokaler. Flera av eleverna satt och läste MH och
berättade att de ville beställa
tidskriften! (Jag tror inte hon sa någonting om min inblandning…) Jag hoppas att vår tidning finns i alla
hästrelaterade utbildningars lokaler!
På tal om fantastiska skulle jag vilja nämna alla de
människor jag kommit i kontakt med inför mitt första
nummer av tidningen. Brukskörning är ett relativt nytt
område för mig och jag känner mig inte helt säker på
ämnet. Men alla, ALLA, jag pratat med,
bett om respons, frågat, både utanför redaktionen och
inom, har varit så hjälpsamma!
Tusen tack till Maria Lindberg, fd redaktör, som hjälpt
mig med massor av tips! Massor av tack till medlemmar
som svarat på mina märkliga frågor. Även stort tack till
FB-aktiva som jag har fått massor av tips ifrån.
Nu ska vi se till att göra något
redan bra till ännu bättre.
Javisst ja, God Jul på er alla!

Laila Berglund
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Ordförande har ordet
En historia att fundera över!

D

et finns sagor, berättelser, skrönor,
historier och vandringssägner av
alla de slag och det är ju upp till berättaren och mottagaren att sätta bilder till
sina ord! Själv älskar jag att försöka sätta
bilder till händelser och historier,
så här kommer en historia med bilder.

F

örra sensommaren blev jag uppringd
av en kamrat för att komma ut till en
gammal gård i Roslagen för att se om
det fanns några hästgrejor som kunde
vara värda att ta reda på. Det är alltid
spännande med sådana här uppdrag,
ibland blir det fynd men oftast är det för
långt gånget med förfallet för att vara
användbart. Jag är intresserad av saker
som fungerar och som man kan ha användning för, och just i det här fallet var
det ett udda redskap. Per telefon fick jag
förklarat något som liknar en framvagn,
ett släprede och någon lös axel, om det
hörde ihop visste han inte.

D

irekt när vi klev ur bilen på den
övergivna gårdsplanen dök en
annan ”historia” upp. I en klyka på en
stor ask satt ett knippe pinnar från en
hjulräfsa inväxta vilket genast drog
ögonen åt sig för en nörd som jag. Upp
med kameran och tog några bilder
och då kom ”berättelsen” om pinnarna.
Jag fick efter en tid ett telefonnummer
till den gamle ägaren till gården men
för stunden låg han på sjukhus och var
lite krasslig. Jag lugnade mig med att
ringa, det var ju ingen brådska.
Per Arne kom aldrig hem från sjukhuset
så exakt vad som hände vet vi inte men
sägnen säger att gamle bonden skulle ut

och räfsa sista höet för sommaren någon
gång på 50 talet. Om det var en broms
eller något annat som satte fart på hästen
är lite oklar men hästen kom lös med
hjulräfsan efter sig och sprang hemåt
som brukligt är.

D

et hela slutade uppe mot trädet
utanför ladugården där resterna
spändes ifrån och för att
ingen skulle göra sig illa på de vassa
pinnarna hängdes de i en klyka på
trädet, där finns dom än idag. Rundvandringen fortsatte och under en stor
hägg hittade vi en gammal såmaskin
som inte ens dög till trädgårdspynt, intill
låg även en släpräfsa helt i trä. Vi rotade
lite i en lada och fann ett par skedlinor,
plogar harvar mm. som lades undan och
sedan vart dags för ”fyndet”. Ute på en
stenmur inväxt bland buskar och gräs
låg den. Mycket riktigt, ett släprede av
grövre modell och intill en lös axel med
krokar och hål i. Efter lite funderande
kom vi fram till att det var en så kallad
stenvagn där stenen baxades upp på redet som sedan hissades upp mot bakaxeln med hjälp av kättingarna och en
redig spak. När så redet med stenen
hängde i luften var det en enkel sak att
transportera bort den till något röse.

av motiv. Men man undrar över hur och
varför dom har hamnat på ladväggar
eller andra konstiga platser, det måste
finnas en historia bakom varje redskap.
Hemma på tomten finns ett par
gamla vagnshjul från en gigg som jag
fick för en massa år sedan och någon
gång, i framtiden där det finns ett stort
rum med högt tak, kommer de att bli en
ljuskrona.
Jag önskar er alla en god jul och gott nytt
år med lagom av snö i vintermörkret.

Hälsningar Tom Meurling

N

ågra veckor senare fick jag teorierna bekräftade då jag såg ett
liknande redskap på vagnsmuseet i
Älgarås. Vid ett annat tillfälle spenderade jag långa hundpromader med
kameran och fotade gamla hästredskap
där jag såg dem, detta utspelade sig i
Dalarna så det fanns och finns massor

Medlemskap
Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för
föreningen Sveriges Hästkörare, som kommer ut med
4 nummer om året.
Medlemsavgiften är 370 kr/huvudmedlem +20kr/
familjemedlem och betalas årligen.
Medlem blir du enklast genom att gå in på
www.hastkorare.se, klicka vidare till “medlemskap”
och fyll i formuläret. Därefter kommer en faktura på
medlemsavgiften. Har du inte tillgång till internet erlägger du avgift på nedanstående bankgiro med namn
och adress tydligt textat, även namn och födelseår på
ev. familjemedlemmar.
När avgiften är erlagd kommer en bekräftelse på
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medlemsskapet samt
informationsmaterial om
föreningen.
Därefter får du Moderna Hästkrafter hem i brevlådan
fyra gånger per år, så länge du är medlem!
Bg 5727-1975
OBS! Om du bor utanför Sverige betalar du
genom att använda vårt IBAN-nummer.
Swift/bic: SWEDSESS
IBAN nr: SE 2880000823961532061098
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Entreprenörskap
för alla

Föreningen

SVERIGES
HÄSTKÖRARE
INBJUDAN !

2019 års seminarium och årsstämman kommer att förläggas till Wången i det vackra
Jämtland. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar och gott kamratskap kommer temat
vara: Entreprenörskap för alla
Datum är från fredag em/kväll den 12e
till söndag efter lunch den 14e April
Det exakta programmet är inte bestämt men
syftet är att genom föreläsningar och diskussioner sprida kunskap om hur man ska tänka
när man ska söka upp och lämna ett anbud på
hästrelaterade upphandlingar. Parallellt sker
motsvarande kunskapsspridning mot
myndigheter och kommuner genom BHC
försorg.
HNS och Wången kommer att stötta seminariet så kostnaden för våra medlemmar är endast
1000 kronor per person för logi, mat och
seminarium.
Anmälan sker till Tommy Johansson
per sms 070 238 76 34 eller mejl till
tommy-carina@hotmail.com
Det senare handlar om hur vi ska få säljare och
köpare av hästtjänster att nå varandra, prata
samma språk, tolka
förfrågningsunderlag och avtal mm.
Det första handlar om att få till en träff/möte/
utbildning för hästentreprenörer för att komma vidare i sitt entreprenörskap och framför
allt!
Att träffa likasinnade för att kunna ta åt sig
större och kanske svårare jobb.

Bild från instruktörskursen

på Strömsholm 2016.
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Teknik
Flakvagnsbygge
- Det perfekta projektet för ruggiga höstkvällar?
Jag vill komplettera min redskapspark med en flakvagn och
gillar att vara kreativ. Under ett
infall så skummade jag blocket på olika sökord, jag hittade
en gubbe som sålde en ”gammal kärra med Svanhals”, hur
nu en kärra kan ha en svanhals.
Trädelarna var av ek och björk
och bytta av säljaren själv.
Lokala favoritdäckfirman
kunde beställa hem traktordäck
med slang som passade fälgen. Jag valde mellan slätare
vagnsdäck som är lämpas för
lantbruksredskap och treribbade framdäck för traktorer.
Det blev det senare alternativet
då de kostade 800kr/st istället
för 1000kr/st.
Materialvalet till skaklarna
följde Kajsa Vargs rekommendation. Jag har ingen rörbock så
för att bocka skaklarna tog jag
vinkelslipen och gjorde lite olika hack, sen slog jag ihop röret
och svetsade igen skårorna med
en pinnsvets. För infästningen
i vagnen använde jag gammalt
material från ett par skaklar som
jag tillverkat tidigare. Infästningen för svängeln kommer ifrån
en gammal rockard. För att få
skaklarna i rätt position mätte
jag först så att de var lika långa,
sedan gjorde jag en så kallad

diagonalmätning.
För att få rätt avstånd mellan
skaklarna där fram tog jag en
4”4 som kapades till rätt längd,
i mitt fall 70cm. Skaklarna
spändes ihop med ett spännband med regeln emellan (se
bild).
Eftersom hålen var för stora för
mina M12 och M22 skulle vara
lite i grövsta laget så hittade jag
ett rör med samma ytterdiameter som hålet och kunde peta in
som hylsor.
Min konstruktionskunnige far
såg skaklarna och ville såklart
komma med tips. Materialet i
skaklarna är i mjukaste laget
och för att minska på nötningen och mjukheten vid seltungorna. En liten järnbit petades
in och svetsades fast på insidan
av röret, seltungan ska då nöta
på en hård svetsfog när hästen
trycker vagnen bakåt istället
för själva röret samt att motverka deformering där röret är svagast. Även en modernisering av
smörjningen till vändkransen
gjordes och 2 fettnipplar monterades på vändkransen. Tidigare har det varit 4 hål som man
droppat olja i för att smörja
kransen med.

Målbild inför flakbygget
Nästa steg är att bygga ett flak. Som inspiration så hittade jag en blogg(http://karrdahl.
se/traktorsidan/renoveringar/renovera-enplanvagnflakvagn) där en man renoverat
flaket på en snarlik flakvagn. Lämlåsen som
visas i bilderna har jag blivit lovade av en
kompis, om han hinner leta på dem tills
nästa nummer av MH får ni se då. Söker ni
på Karrdhl.se så får ni se lite andra
renoveringar.
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Nymålade skaklar.

Nya smörjnipplar monterade.

Dags för provtur.

Diagonalmätning.

Skaklarna spänns ihop.
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2019
Kusken Grop-Folke Persson kör massaved med ardennervalacken Titan.
Foto: Privat

SVERIGES
HÄSTKÖRARE

Föreningen
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2019
Kusken John Lindén kör massaved med fjordingstoet Blacka.
Foto: Kjell Larsson
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2019
Ardennern Sixten 9 år e: Aktör, under några av våra köruppdrag.
Mattias Johansson, Blidbo brukshästar

SVERIGES
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Föreningen

Moderna hästkrafter nr 4 - 2018

13

Moderna hästkrafter nr 4 - 2018

14

2019
Ardennerhingsten Pralinen 11934 vältar vid vårbrukardag på Eriksgården 2018.
Kusk: Annelie Svensson. Foto: Lili-Ann Andersson
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2019

Ardennervalacken Rasmus, 9 år, drar såmaskinen vid vårbrukardag på Eriksgården.
Kusk är Pär-Anders Nilsson. Foto: Bertil Andersson
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2019

Bröllopskörning till 1700-tals slottet Hjällö vid Vätters strand, söder om Hjo. Nordsvenskarna Hedar och Frej
drar vagonetten med bröllopsföljet. Kusk är Per Madestam och medhjälpare Mia Madestam.
Foto: Privat
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2019
Ett sällskap klara för avresa från gården Lilla Munkebo, Hjo. Hästskjutsen är en del i upplevelsen “Afton
vid Fägatan” där företaget Naturnära Hästkraft är medarrangör. Vagnarna dras av hästarna Hedar och
Frej. Kuskar är Per Madestam och Jenny Carvalho. Foto: Åsa Madestam
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2019
Slåttertid. Parslåttermaskin ändamålsenligt anspänd med våg och svänglar
längst fram på stången. Foto: Reinar Persson
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2019
Nordsvenska Brukshästen Tindra provkörs med den nyinskaffade dyngspridaren.
Kusk Katarina Rosén, Östergårns Brukshästar, Arbrå. Foto Meta Sjödin
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2019
Elever från kuskutbildningen lär sig plöja i Rättvik med Mats Norell och hans
hästar Glimra och Cent. Foto: Elisabet Ohlin
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2019
Härlig tid i skogen. Anders Finnstedt och hans nordsvenska
bröder i samarbete. Foto: Reinar Persson
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2019
I Norrland kom förr karlar och hästar hem från skogen till Jul och Nyår.
Då kördes höet hem från ängslador och utmarker. Jamtlis Bea.
Kusk: Örjan Ström Foto: Reinar Persson

SVERIGES
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Tack för alla bidrag!
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För 4:e året i rad fick vi möjligheten
att erbjuda hästskjuts inne på Astrid
Lindgrens Värld under höstlovet.
Då är det höstmarknad, i år från 27/104/11 med ett flertal utställare (90 st)
samt teaterföreställningar.
Ardennerhästarna Tiffany, 12 år och
Pompe, 20 år var under denna period
våra trogna arbetskamrater.
Under fem timmar dagligen drog
hästarna tålmodigt vagnen; oftast fullastad med barn och vuxna.
Astrid Lindgrens Värld (ALV) är en
familjepark där ”sagor blir verklighet”
med hjälp av duktiga skådespelare som
sprider glädje till såväl stora som små.

hästskjuts. Barnen sprang och lekte
bland annat under Paradis-Oskars
musik från dragspelet.

:

o

Uppdragskorning pa Astrid Lindgrens Varld i Vimmerby

Uppdragskörning på ett ställe som
detta (där besöksantalet var 40000 personer) ställer stora krav på kusken vad
gäller uppmärksamhet och precision
och att hela tiden ligga steget före.
Inte alla människor är uppmärksamma när vi kommer ”tråcklandes” mellan försäljningsstånd och folksamlingar
med barnvagnar.
Besökarna befinner sig i sin egen värld
utan att reagera på den plingande bjällra som Tiffany bar. Ibland reagerade de
först när kusken ropade: ”Här kommer
det hästar!”.
Arrangemanget är väldigt uppskattat
vilket gör att det är roligt att få detta uppdrag, trots en krävande miljö att
köra i.
Dagarna var fullspäckade med teaterföreställningar med bland annat
våghalsiga Pippi Långstrump
och en sjungande Rasmus på luffen.
Skådespelarna spankulerade runt
hela marknaden för att roa människor
och de passade även på att åka

Med facit i hand är jag väldigt tacksam
för att mina hästar troget gick varv efter
varv men ändå var lyhörda till kusken.
En lördag och två söndagar fick jag
hjälp av Helena och Kristina som har
gått körkurs hos mig samt utvecklat
sina körkunskaper med sina egna
ardennerhästar. Jättekul att kunna
sprida kunskap och information om
hur en uppdragskörning kan gå till och
otroligt tacksamt att få hjälp då det är
mycket som skall fixas innan och efter
dagarnas häst- och vagnskörning.
Ett köruppdrag ardennerhästarna Tiffany och Pompe från Eriksgården klarade
med bravur och lite till!
Vid pennan, Annelie Svensson,
Eriksgårdens brukshästar

Pippi Långstrump liftade med hästskjutsen.

Tiffany och Pompe drog vagnen tryggt
genom parken.

Drängen Alfred från Katthult fick prova på att köra
parhästar.
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Årets Hästkörare

2019

Medlemmar nominerar medlemmar genom att skicka in förslag med en motivering till
ordförande. Styrelsen väljer ut en av de nominerade. Personer ur sittande styrelse får ej
nomineras.
För att bli årets Hästkörare är
man till exempel:
Duktig Inspiratör, ambassadör och marknadsförare av
körhästar. Lång och trogen
tjänst, såväl som uppstickare.
Synliggör hästkörning.
Nytänkande.
Visar en entreprenörsanda
med god värdegrund.
Betydande insatser för alla
Sveriges Hästkörare.

Tidigare års hästkörare:
2014 Lars-Olov Lundgren, tilldelad i Tenhult
2015 Tur och Ton tilldelad i Perstorp
2016 Roland Wirenborg, tilldelad i Hälsingland
2017 Lars-Åke Johansson, tilldelad i Högbo
2018 Lena Casselbrant tilldelad i Högbo

Anmälan skickas till:
tom.meurling@tele2.se

Grundkurs/fortbildning
Inbjudan till instruktörskurs steg 2
Datum är bestämmt till den 8-9 februari 2019.
Förmodligen på Högbo Bruk i Sandviken hos Jonas Ericsson.
Denna kurs/fortbildning riktar sig till dig som håller/vill hålla kurser
i körning med häst och som har gått steg 1 hos FSHK, eller
motsvarande.
Kursen är till för diskussion och utbyte av erfarenheter instruktörer
emellan.
Vi fokuserar på Grundkurs i körning steg 2, tömkörning, parkörning och
brukskörning ur Bruntes gemensamma kurskatalog.
För mer information och anmälan, ta kontakt med Camilla Perhult,
i utbildningsgruppen FSHK, via mail:
camillashastentreprenad@hotmail.com
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med häst
BRUNTE har under några års
tid genomfört ungdomsprojektet ”Övningskörning med häst”.
Projektet finansieras genom
HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), och tanken är att få
fler unga att vilja köra häst.
Tillvägagångssättet är att lokala
utbildare kommer till
platser där körning inte förekommer och försöker väcka
intresset för körning. Utbildaren
får en ersättning för nerlagd tid
från projektet så det kostar inte
ridskolan, 4H gården eller det
lilla stallet någonting. Utbildaren
använder sin häst och vagn så
man vet att det är en säker häst.
Det har varit några artiklar om
projektet tidigare i MH.
En regnig dag i mitten på november var det äntligen dags för
Akalla 4H gård att genomföra
”sin” dag. Då jag känner både
personal och hästar på gården
och vet vad de kan bestämde vi
oss för att använda deras hästar
och utrustning. Personal och
ungdomar på gården har en lång
tradition av körutbildning så
körningens grunder

hoppade vi över för att istället sätta upp olika moment, dels
ur brukskörningens tävlingsreglemente dels ur vardagens
körning. Ekipagen fick en kort
genomgång på var och en av
momenten för att sedan
prova på.
Ganska snart såg man vilka som
kommit längre i sin körning och
kunde då lägga focus på att
finslipa de som var mindre vana.
Vi gick igenom rakkörning,
platta på mark, vända i ruta,
halter i backe med flera samt lite
precisionsmoment.
Efter ett par timmar var de flesta hyfsat blöta och kalla så vi
spände ifrån och fick lunch med
lite prat om brukskörning i värmen innan det var dags för
eftermiddagspasset.
Vid utvärderingen var den
gemensamma slutsatsen att det
var kul med moment ur verkligheten och att det med lite
fantasi inte är svårt att träna
detta istället för att bara köra ut
på en motionsrunda.

Billinge

Skåne
Inbjudan
Söndag den 24 mars blir det inkörningsclinic i Billinge!
Sigvard Gustavsson, Vittsjö och Jenny Göransson, Andrarum kommer till oss för att visa hur de arbetar med unghästar och inkörning. Vi kommer att få se dem jobba med
flera hästar samt kuskar/hästägare. De visar hur de utgår
från ekipagens olika utbildningsnivåer och jobbar med
individuellt anpassade lösningar för att komma framåt i
körningen.

De kommer även att gå igenom varje hästs utrustning och
reflektera över olika selar och tipsa om ändamålsenlig
utrustning.

Kom och låt dig inspireras!

Den 24 mars 2019 klockan 10.00 – 14.00, paus vid 12.00,
fika ingår.
Pris 250 kr (350 kr för icke medlem)
Anmälan senast den 8 mars till:
Jonas Mårtensson 0709 51 83 46
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STALLTIPSET
Har du något du vill dela med dig av i kommande nummer? Skicka in till redaktionen!

Uppgradera din hjulräfsa!
Det fina med hjulräfsan är att den
fortfarande har sin plats och hittar
man en gammal stående så är det inte
så många rörliga delar som måste
kollas upp innan
användning.
Det jag g jorde tidigare i år var att
plocka isär hjulen och tog ut rullagren
för rengöring och översyn.
Passade på att plocka bort de gamla
smörj-kopparna som var igensatta med smuts och gängade i nya
moderna smörjnipplar och resultatet
blev riktigt bra.

Hela idén kom sig av att jag hörde ett
gnissel i hjulen som inte gick bort med
olja i de gamla smörjkopparna och
efter denna uppgradering blev det helt
tyst.
När jag ändå höll på passade jag på
att svetsa på ett par hylsor som skaklarna passar i så montering och
demontering av skaklar går på
mindre än minuten vilket passar mig
då jag lastar och flyttar räfsan
många gånger under en säsong och
som en bonus tar maskinen mindre
plats vid vinterförvaring.
Hälsningar
Tom Meurling

Insändare
:

Hittat pa facebook (Algutdragning)
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Vi var med och drog fram två älgar för sju år sedan men sen har
det av olika anledningar inte blivit av, men nu
äntligen fick han vara med och
visa sig från sin bästa sida och
dra fram en älg igen. Lukas är en
Ardenner som är 15 år och som
vi haft i vår ägo i 10 år.
Vi började med att han fick bekanta sig med ett älghuvud hemma på gården. Vi gick förbi och
han var inte alls rädd utan bara
nyfiken och luktade på det uppifrån och ner några gånger tills
det inte var intressant längre.
Väl i skogen, framme vid älgen,
reagerade han inte alls utan var
helt cool och väntade lugnt medan älgen kopplades fast. Vi an-

vände en pulka under älgen och
det gick hur lätt som helst för
Lukas att dra fram den mellan
träden.
Han trivs verkligen när han får
jobba på riktigt och älskar uppmärksamheten han får av jaktlaget.
Däremot uppskattade han
inte alls grisslakten hemma på
gården…
Till vardags rids han också och
jag kan sätta upp nästan vem som
helst på honom. En riktig
allroundhäst!
Ulla och Christer Jons,
Mora, genom Laila Berglund
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Elmia Scandinavian Horse Show 10-14 okt
2018. Detta är det tredje största
inomhushästevenemanget i Sverige och
sänds av både SVT och andra
mediakanaler.

Under första kvällen av årets
hästshow planerades det för ett
världsrekord!

Elmia Scandinavian Horse Show
10-14 okt 2018

Under första kvällen av
årets hästshow planerades
det för ett världsrekord!
Flest Pippi Långstrump på
en och samma plats.
Rekordet ligger på 290 st
berättar Maria Stigsson,
showdirector.
De som skulle inleda hela cermonin var
inga mindre än representanter för den
Nordsvenska Hästen och Ardennern!
I Astrid Lindgrens anda kom så fyra
ardennerekipage och tre nordsvenska
in på arenan.
Kristin Fransson & Kalle Rehn med
stoet Donna som hade föl vid sidan.
Donna är rutinerad i sådana här

sammanhang. Hon har tidigare varit på
bl.a Friends Arena och representerat
Ardennern.
Viktoria och Jerry Freij med valacken
Ruter, Alice Gustavsson & Agneta
Gustavsson med stoet Wilda
och Lihna Ericsson & Anton Kraft med
valacken Kruth.
Jan Palmér & Eva Rydå Palmér med
stoet Lycktra, Anna Andersson & Wåge
Sjöberg med stoet Salsa och Kenneth
Fritz & Christian Gustavsson med
valacken Kavat stod för det
Nordsvenska inslaget.
I tidsenliga kläder och vagnar drog
de igång invigningen som sedan stolt
kunde presentera
294 stycken Pippi Långstrump!
Alltså världsrekord!

Reportrar: Håkan Fingal &
Kristin Fransson
Bild: Cathrine Jansson
Text: Laila Berglund
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ÄLGARÅS VAGNMUSEUM
UTANFÖR TÖREBODA
Julklappstips

En resa i tiden för hästdragna fordon,
som vagnar, slädar och redskap m.m.
Kontakta Lasse Hellsten för en visning
070-257 74 99 • hellstenlasse@gmail.com

Kommande aktiviteter
7:e april DM i skogskörning i Skaraborgs län.
15-17 mars Hingstpremieringar på Grevagården utanför Skövde.
Mer information kommer på hemsidan.

www.hastkorare.se

I NÄSTA NUMMER:

Tema: Hjälte
Har er häst, eller någon häst ni
känner gjort något beundransvärt?
Berätta för oss!
Vad vill ni ta upp under
kommande år?
Finns det något ni vill belysa?
Vilka teman ska vi ha?
Maila mig gärna på:
redaktor@hastkorare.se
Manusstopp för MH nr 1 2019: 15 februari, planerad utgivning: 15 mars.
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