Enkät till er som har nordsvensk
Vi i Föreningen Nordsvenska Hästen är vill lära känna er som har nordsvenskar bättre och för att föra föreningen
framåt är vi intresserade av vad ni gör med era nordsvenskar, hur ni ser på avel med mera. Därför har vi tagit
fram denna enkät som vi uppskattar att du tar dig tid och fyller i och skickar in till oss.
Vill du inte klippa i tidningen finns den på www.nordsvensken.org att ladda ner som pdf samt en länk om du hellre vill fylla i den
digitalt! Enkäten skickas till; Föreningen Nordsvenska Hästen, c/o Annica Igemo, Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo eller e-post
sekreterare@nordsvensken.org.

Jag är:
 Man
 Kvinna
Min ålder är:
 0-10 år
 11-20 år
 21-30 år
 31-40 år
 41-50 år
 51-60 år
 61-70 år
 71-80 år
 > 81 år
Jag bor i/på:
 Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Villa
 Hästgård
 Lantbruk
 Annat
På bostaden står jag som:
 Ägare
 Arrendator
 Hyrestagare

Detta är min nordsvensk/mina
nordsvenskar!

Detta gör jag med min nordsvensk/
mina nordsvenskar!

Jag har följande antal nordsvenskar,
fördelat på kön:
___ Sto
___ Valack
___ Hingst

Jag ser mig själv främst som:
(Du kan välja flera alternativ.)
 Hobbyryttare/kusk
 Ridskoleryttare
 Tränare
 Uppfödare
 Tävlingsryttare
 Hingsthållare

Ålder: (Fyll i antal hästar/år)
___ 1 år
___ 2 år
___ 3 år
___ 4 år
___ 5-10 år
___ 11-15 år
___ 16-20 år
___ > 21 år
Jag står som:
(Du kan välja flera alternativ.)
 Ägare
 Fodervärd
 Medryttare
Varför valde du nordsvensk brukshäst?
_________________________________
_________________________________

Vilket län tillhör du?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Använder du sociala medier?
 Facebook
 Instagram
 Snapchat
 Annat
 Nej
Medlem i FNH?
 Ja
 Nej
Om ”Nej”; Av vilken anledning är du
inte medlem i FNH?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

Så håller jag min nordsvensk/mina
nordsvenskar!
Jag håller mina nordsvenskar på:
(Du kan välja flera alternativ.)
 Spilta
 Box
 Lösdrift
 Kombination av stall/lösdrift
Jag har dem uppstallade i:
 Eget stall
 Inhyrda

Mina huvudsakliga inriktningar är:
(Du kan välja flera alternativ.)
 Dressyr
 Hoppning
 Fälttävlan
 Western
 Voltige
 Hobbyryttare
 Sportkörning
 Brukskörning
 Skogskörning
 Jordbrukskörning
 Hobbykörning
 Uppfödning/avel
 Utbildning av unghästar
Jag kör/rider min nordsvensk/mina
nordsvenskar:
 1-2 gånger/veckan
 3-5 gånger/veckan
 6-7 gånger/veckan
Tränar du regelbundet för tränare?
(Du kan välja flera alternativ.)
 Ja, i ridning
 Ja, i sportkörning
 Ja, i bruks- och skogskörning
 Ja, unghästutbildning
 Nej
Tävlar du med din nordsvensk/dina
nordsvenskar?
(Du kan välja flera alternativ.)
 Ja, i ridning
 Ja, i sportkörning
 Ja, i bruks- och skogskörning, plöjning
 Nej
 Annat _________________________

Vid vilken/vilka åldrar visar du din
nordsvensk/dina nordsvenskar på
premiering? (Du kan välja flera alternativ.)
 Föl
1
2
3
4
 5 eller äldre
 Visar inte
Gör du körprov med den/dem?
(Du kan välja flera alternativ.)
 FKP
 KBI
 Stamboksförning/bruksprov
 Nej

Nordsvenskar i verksamhet
Bedriver du verksamhet med dina
nordsvenskar? (Verksamhet är i detta sammanhang ett registrerat företag.)
 Ja
 Nej
Om ”Ja”, vilken typ av verksamhet?
(Du kan välja flera alternativ.)
 Ridskola
 Turridning
 Entreprenadkörning
 Uppdragskörning/
persontransport med häst
 Rehabilitering med häst
 Uppfödning
 Hingsthållare
 Kursverksamhet
Under hur många år har du drivit din
verksamhet?
 < 2 år
 3-5 år
 6-10 år
 11-15 år
 16-20 år
 21-30 år
 > 30 år

Några frågor om avel
Om du har ett sto, avlar du på henne?
 Ja
 Nej
Om ”Ja”, hur ofta tar du föl?
 Varje år
 Vart annat år
 Vart tredje år eller mer sällan
Om ”Nej”, vad är den främsta
anledningen eller hindret till att du
inte betäcker?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Hur många nordsvenska föl är du
uppfödare till per år?
(Uppfödare är i detta sammanhang den som
äger stoet när fölet föds.)
 0-1
 1-2
 3-6
 7-15
 16-30
Under hur många år har du hållit på
med hästavel och hästuppfödning på
nordsvenskar?
 < 2 år
 3-5 år
 6-10 år
 11-15 år
 16-20 år
 21-30 år
 > 30 år
Varför håller du på med hästavel och
hästuppfödning?
(Du kan välja flera alternativ.)
 Det är ett intressant ämne
 Det är ett nöje och avkoppling
 Det är en social aktivitet
 För att få fram individer att sälja
 För att få fram individer för eget bruk
 Bevarandesyfte
Vid vilken ålder väljer du att sälja din
nordsvensk/dina nordsvenskar?
 Föl
1
2
3
4
 5 eller äldre
 Säljer inte
Jag utbildar min unga nordsvensk/mina
unga nordsvenskar:
 1-2 gånger/veckan
 3-5 gånger/veckan
 6-7 gånger/veckan
Vid vilken ålder börjar du att utbilda
din nordsvensk/dina nordsvenskar?
 Föl
1
2
3
4
 5 eller äldre
Vad tror du skulle behövas för att fler
föl skall tas fram?
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
På vilket sätt kan vi inom föreningen
hjälpa till för att antalet betäckta sto
skall öka?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Föreningen Nordsvenska Hästen
Vet du funktionen och betydelsen av:
(På en skala från ett till fem, där ett är
mycket lite och fem väl införstådd.)
___ Distrikten
___ Stamboken
___ Stoinventeringen
___ Stamboksföring
___ KBI/FKP
___ Avelsvärdering/Premiering
___ Avelsvärdeklass
___ Hästdagen
Vilka av följande områden önskar du
att föreningen tog fram fördjupande
material om?
(På en skala från ett till fem, där ett är inte
så viktigt och fem är jätteviktigt.)
___ Distrikten
___ Stamboken
___ Stoinventeringen
___ Stamboksföring
___ KBI/FKP
___ Avelsvärdering/Premiering
___ Avelsvärdeklass
___ Hästdagen
___ Annat
Reflektera,
Vad behöver du för att engagera dig i
Föreningen Nordsvenska Hästen?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Vill du inte fylla i ditt namn och ort går det
bra att vara anonym.
Namn ___________________________
Ort _____________________________
Stort tack för din medverkan!

