September 2017

Ny dag och plats för höstmötet
Då vi fått in för få anmälningar till det planerade höstmötet på Nådhammar i
september arrangerar vi istället höstmöte i samband med domarkliniken på

Axevalla lördagen den 21 oktober.
I samarbete med Avelsföreningen för Specialhästraser arrangeras för andra gången
vidareutbildning för svenska domare i ASHR:s raser morgan och lipizzaner.
Janez Rus stuterichef på Lipica, Slovenien är utbildare för lipizzanerhästar. Janez
var även domare på riksutställningen 2014.
Planering för dagen är preliminär. Exakta tider för programmet presenteras senare.
Föranmälan krävs för kaffe och lunch. Kostnad 150 kronor för förmiddagsfika,
lunch och eftermiddagsfika.
När domarna har genomgång och utbildning av morganhästar kommer SLF:s
medlemmar ha möjlighet att träffa Janez Rus. Vi återkommer med tid och exakt
program.
Klockan 10.00 samlas vi i körhallen för genomgång av dagen samt kaffe och
smörgås. Janez Rus har genomgång och diskussion med SLF:s medlemmar.
Passa på att ställa många frågor till Janez.
Vi äter en gemensam lunch på cirka 45 minuter.
SLF har höstmöte i föreläsningssal.
Eftermiddagsfika
Blandat pass, vi har både lipizzaner och morganhästar i körhallen, alla får ställa
frågor till domarna.

Bindande anmälan till höstmötet görs SENAST den 10 oktober
till styrelsen@lipizzaner.se
samtidigt betalas 150 kronor per deltagare till föreningens PG 73 00 61 – 9.

Föreningen efterlyser hästar som kan vara med under lördagen.
Vi behöver en unghäst på ett och ett halvt år sto, hingst eller valack.
Vi behöver även en valack och ett sto cirka åtta till tolv år den ena hästen kan gärna
vara äldre och väl bibehållen.
Kontakta Lis Landeman lis.landeman@hotmail.com, tel:0590-431 22 eller
Gunnel Petersson gunnel.petersson@lillaskoggard.se, tel: 070-241 32 27 om du har
en häst som du tror är lämplig för uppgiften.
Presentation av Janez Rus se baksidan

Presentation Janez Rus
Janez Rus är stuterichef på Lipica. Han har där det övergripande
ansvaret över avelsprogrammet för lipizzanerhästarna vid stuteriet.
Efter en längre tids anställning vid den Veterinära fakulteten i
Ljubljana och två gånger tillförordnad stuterichef för Lipica 1996-1997
och 2001-2003, kom han 2010 tillbaks till stuteriet Lipica för att
stanna. Inom Lipicas avelsprogram ingår att hålla åtminstone fyra
hingstar av varje hingstlinje (som lägst 24 stycken) och 16 klassiska
stofamiljer (sammanlagt minst 48 ston). Tillkommer gör unghästarna
fyra år och yngre, som hålls i olika flockar runt stuteriet.
Förutom att vara Lipicas stuterichef är Janez Rus även
premieringsdomare för hingstar och ston inom den stora privata
lipizzaneraveln i Slovenien. Han är ofta anlitad för uppdrag i och
omkring avel i stort och dömer också de ridprov som har med
avelsvärderingar att göra. Sedan många år tillhör Janez Rus den
utvalda skaran kring den internationella avelskommittén i LIF, här som
sakkunnig inom härstamningsfrågor.
Lis Landeman, registrator för lipizzaner
Avelsföreningen för specialhästraser - ASHR

Capriole

Vi planerar för en ny Capriole
I tidningen vill vi pressenterara årets alla föl med bild så du som fått föl i sommar
skicka en bild och gärna lite information om fölet till web@lipizzaner.se.
Om du har bilder från riksutställningen i Vetlanda tar vi tacksamt emot dem då vi
har ont om bilder därifrån.
Har du hittat på något roligt med din häst under sommaren skriv och berätta och
bifoga några bilder.

Friends Föreningen kommer även i år att vara med på Friends Arena under

Sweden International Horse Show, SIHS 30/11-3/12.

Du kan redan nu börja fundera på om du kommer att närvara på Friends och kan
tänka dig att hjälpa till i montern någon timma eller mer. Kan du stå i montern hör
av dig till Myy Lilja myy.lilja@lipizzaner.se 070-019 98 38.
Styrelsen önskar alla en trevlig höst

