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ASVT:s resurspersoner
ger stöd och hjälp

I

syfte att förstärka medlems
nyttan utökar ASVT servicen
inom för medlemmarna vik
tiga områden såsom exempel
vis fölningshjälp, hur man bäst för
Text:
bereder sin häst för auktion och hur
Anne Adre-Isaksson man får bästa möjliga hjälp att söka

bidrag från EU och andra stödformer.
Vi kommer fortlöpande i tidningen
och på vår hemsida att presentera
de resurspersoner som kommer
att finnas till våra medlemmars
hjälp. Sedan tidigare har vi ju bland
annat erbjudit hjälp genom Föl-

och Ammajouren och genom vår
avelsrådgivning. I denna tidning
presenterar vi Håkan Persson, som är
vår avelsrådgivare och Johan Björns
son, som kommer att dela med sig
av sina er farenheter av hur man bäst
förbereder sin au ktionshäst.

med hästarna inför auktionerna varje år.
Sedan i höstas fungerar Johan som
en av ASVT:s resurspersoner. Och han
poängterar att alla frågor är välkomna
oavsett art.
– Jag hoppas kunna hjälpa till med
frågor om foder och hur man steg för
steg går till väga för att få en häst fin
inför en auktion.

Johan Björnsson tillsammans
med Fast Photo.

Fråga Johan om
auktionsförberedelser

J

ohan Björnsson driver Alebäcks
stuteri och är specialiserad på
unghästpreparering.
På gården finns hingststation och
många avelsston. Men Johan själv
brinner särskilt för unghästprepare
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ring inför auktion.
– Mitt intresse för detta började
när jag arbetade hos Carter Duer på
Peninsula Farm i Kentucky 2003. Där
lärde jag också känna Kevin Schulte
som sedan dess kommer och hjälper oss

Börja i tid
Generellt tycker han att man börjar
förbereda sin unghäst alldeles för sent.
– Att börja i tid är det viktigaste.
Räkna med att det tar en månad. Inför
exempelvis Kriterieauktionen behöver
man ta in hästen i mitten/slutet av
augusti. Vill man ha en häst i riktigt
presentabelt skick så är det en månad
innan som gäller. En häst duger inte
om den inte är perfekt.
Johan poängterar att en uppfödare
har mer än bara sina hästar att sälja på
auktion. Det handlar om att sälja hela
sitt varumärke.
– Det är på auktionen vi kan visa
vilka vi är och vad vi står för. Där ska
allt vara perfekt!

Här når du
Johan Björnsson:
E-post: johan@aleback.se
Mobil: 073-362 26 61

