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Ardennern Damp (även kallad Lukas i offentliga sammanhang) 18 år under en
arbetsdag hos Tomten på Tomteland utan för Mora. Emelie Eriksson,
Snickars Brukshästar Fotograf Niclas Göransson.
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I detta nummer!

Nu kryper mörkret på oss igen, jag lär mig aldrig.
Tycker det blir svårare att genomlida hösten och vintern för varje år som går, trots att man borde ha lärt sig
vid detta laget. Men som ett stort stearinljus, ja nästan
som en hel neonskylt faktiskt, kommer mitt lilla lyckopiller Simba att flytta “hem”! Vårt hus byggdes som
arrendebostad till en typisk, skånsk fyrlängad gård 1920
så vi har ungefär 30 meter till stallet, även fast
det är grannens. Gården fick nya ägare för bara några
månader sedan och här har inte funnits djur på ett
bra tag. Men nu händer det grejer! Simba flyttar in,
tillika hans barndomsvän, Swift, som vi fått låna som
sällskap. På väg in är en C-ponny och en Islandshäst.
Barn och ungdomar, liv och rörelse, planer på
hönshus och gyllene sockerkakor. Vi går verkligen en
ljus framtid till mötes. Jag trivs som fisken i vattnet
på mitt nya jobb. Jo, det går visst “att lära gamla
hundar att sitta”, det tar bara lite längre tid...
Jag har även haft det stora nöjet/äran att träffa en
levande legend härom veckan. En häst som betytt så
oerhört mycket för en tränare, en sport och för hästen
generellt. En riktig hästambassadör - Viking
Kronos. Lutfi Kolgjinis första, riktigt stora succéhäst.
Han gjorde bara 14 travlopp i sin karriär (!) men blev
sedan en av de mest framgångsrika avelshingstarna
genom historien. Han sprang in 6 miljoner under sin
korta karriär på banan men har dragit in betydligt fler
som avelshingst. Nu är han pensionär och bor i
Kolgjinis VIP-stall och har egen hage. Jag var verkligen
berörd när jag stod där i hagen när han travade
förbi så det dundrade i marken. Han visade upp sig,
precis som han förstod att jag njöt av varje sekund.
Ett ögonblick som jag gärna hade sparat på burk, ett
minne för livet.
Så har vi också nomineringarna till Idrottsgalan 17/12022. I inte mindre än 4 (!) kategorier finns
hästsporten representerad.
Årets Manlige Idrottare: Peder Fredricson – ridsport,
hoppning
Årets Prestation: Hopplandslaget – ridsport
Årets Lag: Hopplandslaget – ridsport
Årets Ledare: Henrik Ankarcrona – ridsport, hoppning

4
6
7
33
34

Ordförande har ordet

36

Insändare: distriktsträff
i Skaraborg

37

Annons arbetskläder

38
39

Distriksombud

Hästoria
Kalender 2022
Julhälsningar
Insändare:
Utbildning & praktik gav
Gwendolen skjuts att starta
eget

Insändare: Bondens marknad
I nästa nummer

g

Inte så mycket brukskörning från min sida men
mycket häst i hjärtat. Allt kokar ändå så småningom
ner till HÄST.

Vi önskar er alla
ett gott slut på 2021 samt en

Jag är så stolt och glad
över vad ni alla som
jobbar med häst har
uppnått 2021.

God Jul & gott
nytt år!

Laila Berglund
Redaktör

/ Redaktionsgruppen
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Ordförande har ordet
Då var det återigen dags för några rader
och nu i årets sista nummer av MH.
Jag ska försöka summera året som gått,
vilket är antingen väldigt lätt då ingenting händer med tanke på Coronan eller svårt för det händer en hel del utan att
man får reda på det så det blir nog utifrån
min horisont.
Det är början på november när jag sitter och skriver det här och det var nästan
ett år sedan jag och ett par hästar fick
vara med vid inspelningen av långfilmen ”Karl-Bertil Jonssons julafton”. Under en regnig decemberdag var det utanför biografen BioRio på Södermalm, och
trots regn och en massa trafik lyckas filmfolket skapa julkänsla. Min enda replik är ju inte så snäll men det får ni säker
höra om ni tittar på filmen. Nästa tillfälle
var i Gamla stan utan regn men betydligt
kallare, och är det något man får göra under filminspelningar så är det att vänta
och frysa men det ska ju en kusk vara bra
på. Jag fick även reda på att Niklas Spetz
med Carina fick sköta dom ”hästtagningarna” som var i Göteborg innan mitt
uppdrag. Även dom fick vänta länge innan tagningen men det var en upplevelse
och man får en förståelse av hur mycket
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jobb det ligger bakom en vanlig tagning.
Nu på fredag är det premiär av så det får
bli kostym och långklänning till helgens
biobesök.
Året började med lite snö i någon månad
och i våra trakter och det är inte så vanligt men vi hann både ploga, sanda och
köra släde med bjällror innan det försvann. Jag lyckades även få flera drivningar i Enköpingstrakten förutom dom uppdragen jag har i Sollentuna och det är ju
bra med tanke på framtiden, och som en
extra bonus hade jag två griplastarvagnar
för tillfället så jag slapp flytta annat än
hästarna mellan uppdragen. Det var mest
i tätortsnära skogsbackar med utkörning
av sly och granbarksangripna träd och
jag hade god hjälp av coronapermitterade
vänner med och utan häst, och givetvis LIA praktikanter från kuskutbildningen. Men så i början av april råkade jag
ut för en olycka så det vart inte mer med
hästarna för min del på några månader.
Som tur var fanns Maria som var coronapermitterad tillgänglig och fick hoppa
in som vikarie under tiden så uppdragen
inom kommunen fungerade som vanligt.
På några av dom slåtteruppdrag jag har
fick jag dispens att använda traktor med

slåtterkross men även en gammal veterantraktor med slåtterbalk fick rycka in till
dom känsligaste områdena.
Under sensommaren vi fick till en trevlig vagnsutflykt i reservatet med picknick
och tillresta ekipage långt utanför länsgränserna. Det är alltid lika trevligt och
träffas några timmar under lättsamma
former. Det blir förhoppningsvis även en
numera traditionsenliga glöggrunda på
Kungliga Djurgården i december vilket
brukar vara kul. Det har du säkert läst om
dom i gamla nummer av MH, förra året
ställdes den in av förklarliga skäl.
Hemmavid fick jag god hjälp av ett par
snickare att färdigställda en verkstad som
jag började såga virke till redan förra
våren. Så nu står verkstadsmaskiner inne
torrt, ljust och varmt till skillnad mot innan i ett oisolerat garage vilket gjorde att
det mesta rostade. Det har redan renoverats vagnbromsar, byggts skaklar och
en hel del annat som man fick roa sig
med ute förut. Inför seminariet i september tog jag reda på ett antal slåttermaskiner som vi hade med och nu håller de
på att renoveras och göras i ordning för
kommande arbete. Det var även tänkt att
demonstrera ett redskap som man sät-
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ter upp kniven till slåttermaskinen i och med hjälp av ett tillbehör till en liten slipmaskin får
man alla vinklar rätt och vasst
blir det. Tyvärr var den försenad
till seminariet, men nu sitter den
uppe i min verkstad så har du
vägarna förbi och en kniv som
behöver slipas går det snabbt att
ordna.
Redan förra hösten gick det ut
ett brev till alla distriktsombud med en uppmaning att bjuda in medlemmar lokalt för att
försöka få till nån eller några
träffar per år i distrikten, sedan
kom den ”andra vågen” så möjligheten att träffas föll redan i
startblocket men vi gör ett nytt
försök genom att bjuda in ombuden till ett Zoom möte digital till att börja med men kanske
även en träff under nästa år så
får vi se vad det utmynnar i.
Nu ska jag gå och natta pelarborrmaskin hästarna!
Ha en riktigt god jul allihop

Hälsningar Tom Meurling

Medlemskap
Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för
föreningen Sveriges Hästkörare, som kommer ut med
4 nummer om året.
Medlemsavgiften är 390 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

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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Hästoria

Hittat av Anders Finnstedt

Ur tidningen “Hästen - tidskrift för hästavel & hästsport” nr 10, december 1955
Rankdonsselen
- föråldrad men ändå
oöverträffad

F

rån lantbrukare Sigurd Lidström
i Kalix-Nyborg har redaktionen
mottagit några bilder av hästar med
rankdonsele förspända “finnrissla”
. Även omslabilden härstamma från
samma källa.

V

år sagesman berättar, att detta finska eller ursprungligen ryska seldon numera mycket sällan användes på den svenska sida av Torne
älv. För bara 25 eller 30 år sedan var
rankdon allmän i bruk för vinterskjutsar av lättare slag i hela övre Norrbotten. I Tornedalen var då rankdon det
enda förekommande seldonet både
vid timmer- och lättare körslor. Till
och med i vårbruket och slåttern använde “Tornedalingar” rankdon på
sina hästar. Det är synd att detta eleganta seldon alldeles kommit ur bruk,
fortsätter herr Lindström. Enligt hans
mening finns det inte något avspänningssätt som i mjukhet och i följsamhet kan mäta sig med förstaklassiga

rankdon. Till alla lättare slädar är den
oöverträffad. Själv använder han flitigt sina väl bevarade rankdon både vid
nöjesåkning och lättare gårdskörslor
vintertid. Han tycker att hästarna verkar så mycket gladare när man
spänner dem i rankdon med bjällror
och bjällror och allt vad därtill hör än
när de får gå i vanliga arbetsselar.

D

en viktigaste detaljen i rankdonssele är bågen. Förr i tiden var det
vanligt att bönderna tillverkade sina
bågar själva. På gamla gårdar ser man
ännu “bågbråken” på vedboväggen,
där gårdens brukar böjt sina bågar. Bågen var liksom en måttstock på varje
bondes skönhetssinne när det gällde
hästens utrustning. Därför fanns det
också många olika modeller och man
kunde lätt känna igen granngårdarnas
skjutsar på bågarna. Nu ser man sällan
eller aldrig en häst med rankdon och
“åkslläde”. Det är bara när jag själv
spänner för mina hästar - säger herr
Lindström - som det hörs bjällerklang över byn och en eller annan äldre bonde njuter av anblicken av raska
hästar och vackra ränkdon, vilka minner honom om gamla tider.
Exempel på modernt användande av rankdonsele.
Materielet återfinns i
Moderna Hästkrafter nr 1 år
2013 och var inskickat
av Christer Kuttainen,
Tornedalen som på bilden
kör enmans-rissla (eller
sipikka på finska).
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Uppdragskörning med slåtter åt Hjo kommun, Naturnära Hästkraft. För parmaskinen
går Ture och Frej. Kusk: Per Madestam. Foto: Jesper Anhede

Nordsvenska stoet Elvan 23716 drar släden när vi äntligen fick lite snö här i Småland.
Kusk är John-Peter Lindberg och barnen Märta och Elsa åker där bak.

Lapongsläde med paret Foto: Lasse Hellsten

Hästarna heter Rekord men kallas för Kalle (den svarta) och är e. Reko. Den bruna heter Tindra och är efter Obelisk, hon finns tyvärr inte
med oss längre, fick lämna oss i juni i år. Kusk: Katarina Rosén, Östergårns Brukshästar i Flästa, Hälsingland. Foto: Torbjörn Rosén

Lennart Östberg på sommartur med nordsvensken Khol.

Starrslåtter på översilningsängar vid Öjbäckbodarna. Nordsvenskarna Homme och Humus med Anders Finnstedt bakom spakarna.
Foto Frida Persson
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Anders Snapp Högsäter med fjordhästen Nybråtens Gåte 3535 och fölet Glimre e. Gahndi 283. Grönfodret bärgas.
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Nordsvenska stoet Elvan 23716 tog täten på Kronobergskuskarnas sommarutflykt 2021. Kusk är John-Peter Lindberg.
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Körprov, Örsta Kulle, i samband med stambokföring för Gloria 24062. Vid sidan har hon sitt lilla
hingstföl Credo, e. Paj 2069. Kusk och ägare: Per Madestam. Foto: Göran Molin
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Jenny de Carvalho, DI-ombud i Skaraborg, med Ardennern Ture under Bondens marknad i Karlsborg.
Foto: Lasse Hellsten
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Några bilder med Russ som omväxling till alla Nordsvenskar. Framför plogen står hästarna Loj staphan och Lojstark.
Lasse Hellsten är kusk

Tack för alla fina bidrag
till årets kalender!
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VI ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN RIKTIGT

God Jul och Gott Nytt År

070-397 49 67

www.orsavagnen.se

GOTT SLÄDFÖRE!
önskar vi på kuskutbildningen
wa
ng
en
.se

073-350 20 57 | sjm-julsgard.se
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Insändare

Utbilding & praktik
gav Gwendolen skjuts

Under parollen ”medveten hästträning”
jobbar Gwendolen Carrier för att de som
anlitar henne ska förstå varför problem
uppstår och varför hon föreslår olika åtgärder. Så att kunden ska förstå kedjan
från orsak till syfte och mål.

att starta eget
Efter kuskutbildningen i brukshästkörning
åkte Gwendolen Carrier till Polen genom
EU:s utbytesprogram.
Där hittade hon nya
utmaningar och kunskaper, och kom hem
inspirerad – nu
jobbar hon med att
träna hästar inom olika
discipliner.
När Gwendolen tog examen
från kuskutbildningen i brukshästkörning fick hon Agrias stipendium på 3 000 kr
med motiveringen Med ditt
ödmjuka sätt och fina handlag sätter du alltid hästens
välbefinnande i centrum.
Målmedvetet har du tillgodogjort dig kuskutbildningen på ett föredömligt sätt.
Du är frågvis, nyfiken och rak
på sak.
Nyfikenheten och hästintresset tog henne vidare. Hon
sökte och fick ett stipendium
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för en längre utlandspraktik.
En möjlighet som ges studerande på Wången genom
EU:s Erasmus+ utbytesprogram.
Jag sökte stipendium för att
jag vill jobba utomlands och
såg praktiken som en väg ut
i Europa. Jag valde en praktikvärd som har ett stort
kontaktnät och som även
kommer att ha behov av
kuskar i framtiden, berättar
Gwendolen Carrier.
Under sex veckor var hon på
Studniska Horse Centrum i
Polen, med bara några kilometer till både den tyska och
den tjeckiska gränsen. Studniska är en 1300-tals gård
som drivs av det australiensiska paret Gary och Rebecca Rollans som båda har lång
hästerfarenhet. Gary är certifierad kusk och tränare enligt både tysk och brittisk
standard. Han har själv tävlat
VM i både två- och fyrspann

och tränat det danska teamet
i två världsmästerskap. Gary
har också varit kusk på den
historiska postdiligens-turen
genom alperna – något som
anses vara bland de svåraste
körturerna i världen. Rebecca arbetar med hästarna utifrån vad hon kallar ett holistiskt perspektiv i syfte att få
hästen i balans i både kropp
och huvud.
Studniska hittade jag genom
tömkörningsgurun Anders
Eriksson som jag gjorde min
praktik hos under utbildningen. Han rekommenderade
Studniska för att han själv
varit där en del och trodde
att det skulle passa mig att
åka dit, berättar Gwendolen
Carrier.
Verksamheten på Studniska Horse Centrum erbjuder
boende, turer med häst och
vagn, träning och kurser. På
gården finns polska ponnys,
polska Silesiska hästar och

lippizanare.
Min uppgift på gården var
framför allt att träna och vidareutbilda sex hästar, främst
genom varierat markarbete
som tömkörning och longering. Men även en del arbete
från mark ute i naturen för
att använda naturliga hinder
och göra träningen omväxlande. Jag fick även i uppgift
att köra in en ponny, berättar
Gwendolen.
Gary Rollans tyckte vi lärt
oss mycket på kuskutbildningen så jag kände att mitt arbete med hästarna var uppskattat, vilket var jätteroligt,
säger Gwendolen. Jag fick
jobba helt självständigt och
prova mig fram på de olika
individerna. Det gjorde att
jag förstod min kapacitet, och
gav mig större självförtroende inom hästträningen.
Gwendolen Carrier är ingen nybörjare inom körning.
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Innan kuskutbildningen hade hon
många år tidigare varit mycket hos
Alf Olofsson, legendar inom brukskörning och tidigare förvaltare på
Wången.
Jag lär mig nya saker hela tiden,
också under de här veckorna i Polen. Som till exempel många nya
övningar med bommar i syfte att
hitta balans, träna core och koordination. Och andra övningar för
friskgymnastik; dvs övningar för att
utveckla rörelsemönster och förebygga och korrigera felaktiga rörelser.
Det var härligt att få vistas på en
sådan historisk plats, att se de
vackra omgivningarna, träffa fantastiska människor och uppleva något
annat. Jag ska åka tillbaka nästa vår
och fortsätta vidareutbilda mig
inom körning, berättar Gwendolen.
Nu är hon hemma i Sverige igen
och i full gång med att jobba med
att träna hästar och utveckla ekipage.
Jag har fått en nytändning efter
kuskutbildningen och tiden i Polen. Nu vill jag jobba med att träna hästar. Det är så roligt att uppdragen redan ramlar in och att jag
får förtroende av människor inom
många olika discipliner att arbeta
med deras hästar.
Gwendolen arbetar hästarna mycket från marken. Här tillsammans med
kallblodstravaren Sirius som skolats om från travhäst till ridhäst.

LÄS MER
Gwendolen hittar du på hennes Facebooksida. facebook.com/Medveten-Hästträning-Gwendolen-Carrier-104776215276622
Läs mer på Studniska Horse Centrum
på deras Facebook-kanal https://
www.facebook.com/StadninaStudniskaEurope/ och castlesbycarriage.eu
Här hittar du mer information om
Kuskutbildningen i brukshästkörning.
https://www.wangen.se/utbildning/
kuskutbildning-brukshastkorning/
På Gary Rollans Facebook-sida kan
du se bilder från Studniska, körningar i alperna och uppvisning med
24-spann! https://www.facebook.com/
gary.rollans.77
Ut och lek! säger Gwendolen som gärna stretchar och tränar hästarna med hjälp av träd och backar i
naturen. Hon arbetar också mycket med bomövningar i syfte att hjälpa hästarna att hitta bättre balans,
aktivera sin core och inte minst träna koordination.
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Distriktsträff
Skaraborg
18:e september, en vacker
men blåsig dag träffades 13
medlemmar (eller blivande)
vid Vagnshistoriska muséet i
Älgarås. Där berättade Lasse
Hellsten lite om sitt passionerade intresse för hästar och
körning innan vi fick göra en
rundvandring bland hans över
200 vagnar, jord-och skogsbruksredskap för häst.
Sedan pratade vår inbjudna
ordförande Tom Meurling om
det gångna hästkörarseminariet. Han förevisade några av
museets gamla slåttermaskiner samt Per Madestams nutida
USA-import från Amish, en I & J
Mfg med dubbelskärig längre
kniv för två hästar. Vi fick också
en snabblektion i slipning och
hur man nitar fast nya skär.
Vi avslutade med gemensam
lunch på Elgåsens café. (En
skylt talade om att skjutvapen
var förbjudna där,
annars var stället i sympatisk
Lucky Luke-stil)

Lasse Hellsten berättar

Mvh Jenny de Carvalho,
distriktsombud Skaraborg

Tom Meuring håller snabblektion i hur man vässa knivarna på
slåttermaskinen

Per Madestam i fruntimmerssätet på kappsläde
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Möt vintern i
FSHKs profilkläder!
Pikétröja
Vit eller olive med loggan som brösttryck i
originalfärg resp. vitt. Pris: 369 kr
GOTS-certifierad piké i 95% ekologisk Fairtrade bomull och 5% elastan. Knapparna är
tillverkade av återvunna knapprester. Dessutom är nackband och slits tillverkade i samma
material som pikén, för att undvika inblandning av andra material och därmed underlätta återvinningen den dag plagget är uttjänt.
Pikén har en modern passform med framflyttad axel och något smalare ribb på ärmslut.
Snygga flatlockstickningar på axel och ok.
Invändigt nacktryck med miljömärkning.
Dammodellen har längre knappslå för
kvinnligare look.
Herr: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL4XL. Art.337.
Dam: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL. Art. 339

T-shirt
Loggan i originalfärg som stort bröst-tryck. Pris: 99 kr. T-shirt har en något smalare
passform och finns i färgerna vit, khaki eller latte. Ribbad kant i halsen med elastan.
Herrmodellen är rundstickad.
Dammodellen har sidsömmar.
Herr: Storlek: XS-4XL. Art.029030.
Dam: Storlek XS-XXL. Art.029031

Vinterväst
Loggan i grönt som ryggtryck.
Pris: 1.285 kr
Varmfodrad väst som håller dig
varm i kallare väder. Västen är tillverkad i ett lätt material (lightweight) och har CORDURA®
Denim-förstärkning på axelpartierna samt stängs med blixtlås.
Den har en avtagbar och justerbar, varmfodrad luva. Framfickorna har blixtlås och innerfickorna
inkluderar även ficka för mobil.
Västens ryggslut är förlängt för att
stänga ute kyla. Finns i storlek XS
- 4XL
Alla priser inklusive moms. Fraktavgift 120 kr på order under 999 kr.
Beställning: Via telefon 0504-10683 eller e-post: martin@glk.se
GLK i Tibro AB, Box 183, 543 35 TIBRO - www.glk.se

Keps
Grå med loggan tryckt i originalfärg
på vit botten. Pris 109 kr
Keps med platt krona, kantband
runt om och lufthål i metall för extra ventilation. Kort skärm och skön
passform. Justerbar med kardborrespänne bak. Material: Borstad
bomullstwill.
One size. Art.246

Mössa
Svart. 89 kr
Art.nr
389918459800

Siri Bergs rapport publicerad!
Den består av 57 sidor och innehåller
utförlig information om hur arbetshästen kan vara ett hållbart alternativ ur
ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och
kulturelltperspektiv.
Den behandlar också vikten av utveckling ochNordforrest
innehåller information om de
tre redskapen som redan presenterats i
tidigare nummer av MH: gräsklippare,
grusharv och pallyft. Du hittar den för
nedladdning/beställning på hastkorare.
se under “information” och “rapporter”.
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Distriktsombud

Vad finns det för hästköraraktiviteter i ditt distrikt? Kan man arrangera
något för medlemmar i ditt område? Kurser? Ta kontakt med ditt distriktsombud.
Blekinge, Nanna Engstrand, Olofström, 0709-921210, nanna-engstrand@hotmail.se
Dalarna, Erik Sundin, Orsa, 070-548 62 29, eos.sundin@gmail.com
Gotland, Monica Elebjörk, Klintehamn, 070-381 02 17, monica.elebjork@gmail.com
Gävleborgs län, Anders Svenssson, Hudiksvall, 0650-250 28, ante.kusk@gmail.com
Göteborg och Bohuslän, Peter Andersson, Svanesund, 070-655 69 07, hogenhovslageri@hotmail.com
Halland, Jessica Bergqvist, Grimeton, 070-662 72 37, breavad@gmail.com
Jämtland / Härjedalen, Marie Lidvall, Föllinge, 073-182 44 06, marielidvall@hotmail.com
Jönköping, Jan Bång, Gislaved, 0371-134 25, bangsskogsservice@gmail.com
Kalmar, Thomas Emrin, Voxtorp, 0733-73305, thomas@holam.se
Kronoberg, vakant
Medelpad, Lennart Östberg, Specksta, 070 395 09 50, jansaslennart@yahoo.se
Norrbotten, Therese Segerlund Wasserman, Luleå, 070-627 97 62, markus.segerlund@vattenfall.se
Skaraborg,
Skåne,

Jenny de Carvalho, Tibro, 0730-251289, jenny.carvalho@svenskakyrkan.se

Anders Blomberg, Perstorp, 0733-148345, anderspivo@gmail.com

Stockholm, Sara Mattsson, Tyresö, 070-439 57 24, sara.mattsson@live.com
Södermanland, Gösta Kylsberg, Strängnäs,

0733-74 68 88, gosta.kylsberg@inbetween.se

Uppsala, Camilla Perhult, Alunda, 070 - 28 76 316, camillashastentreprenad@hotmail.se
Värmland, Carita Flod, Arvika, 073 - 829 04 46, caritaistrand@msn.com

Västmanland, Arne Persson, Möklinta, 0224-82016, draghasten@gmail.com
Ångermanland, Jan-Ove Lundqvist, Arnesvall, 070-3092639
Älvsborgs län, Inger Tegemyr Sköldén, Nygård, 0703-380 305,
skoldens@telia.com

Örebro län, Isabella Norén Creutz, Kils-Vallby, 070-720 28 77
isabella.creutz@gmail.com

Östergötland, Kjell Brinkby, Vikingstad, 0730-978 527
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Västerbotten, Dag Lernstad, Skellefteå, 070-610 60 53m dag.lernstad@gmail.com

DISTRIKTSOMBUD
Meddela länets kommande
aktiviteter till redaktionsgruppen på redaktor@hastkorare.se så kommer de med
på distriktens info-sida.
Om du är distriktsombud
och vet att du inte har gett
oss din maliadress, maila
den till oss så läggs du till i
maillistan.

Insändare

Bondens marknad i Karlsborg
Text & foto: Lasse Hellsten
Sveriges hästkörare var representerade vid denna fina dag
(den 26 september) med ca 6800
besökare. Solen sken och det
blev en hel del häst. Vagnhistoriska sällskapet anordnade
en vagnkavalkad med Jenny de
Carvalho, DI-ombud i Skaraborg,
som representant med Ardennern Ture. De skötte sig utmärkt
och fick även äran att skjutsa två
härliga musiker som tog plats
mellan halmbalarna. Två turer
runt torget tillsammans med tre
andra ekipage spred glädje och
nostalgiska tankar bland de som
var där. Även Älgarås
Vagnmuseum med Lasse Hellsten, vår sekreterare, visade
diverse redskap och en
Tidaholmskärra samt delade ut
många Moderna Hästkrafter.
Vi syns och hörs!

www.hastkorare.se

I NÄSTA NUMMER:
Temat för nästa nummer av
Moderna Hästkrafter kommer vara:

Seldon i alla dess former!
Skicka in dina tips och bilder som
handlar om seldon! Vilka selar använder du och hur, när, varför?
Vad funkar bäst/sämst?
Vi kommer också ha hästoria, teknik
och redskap samt del två i artikelserien “Workhorses - Farming for tomorrow” av Paul Schmit

Varmt välkommen att skicka in dina
idéer, erfarenheter, tips
eller övrig information i ämnet!
Bidra gärna även med
insändare och information om kommande aktiviteter!
Skicka material till:
redaktor@hastkorare.se

Manusstopp för MH nr 1 2022: 12e feb., planerad utgivning: 12e mars.
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PROVA UPPGRADERADE

SENSITIVE MASH
Recept!
NYTT

• HAVREFRI
• FÖRBÄTTRAT RECEPT
• BLANDAS VARM ELLER KALL
Ett havrefritt specialfoder som kan användas för att öka hästens vattenintag
eller stabilisera vätskebalansen. Det smakar extra gott och är perfekt för att
ge salt, tillskott eller mediciner. Läs mer på kraffthastfoder.se
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