Kåre Gustafson
"Bland många fina minnen så är ett speciellt minne när numera elithingsten Helmer 1822 f
1985 e Holme 1688 u Tekla 20780 – Tank 1646 som 3 åring godkändes för avel i Gula
Ridhuset på Strömsholm (1988).
Även när 23-åriga Tega 21834 (e Ego 1784 u Tekla 20780 e Tank 1646) blev första
nordsvenska sto att tilldelas värdebokstav Superelit är ett speciellt minne."
Detta berättar ingen mindre än föreningens ordförande, Kåre Gustafson om minnesvärda
händelser som lämnat stora avtryck.
Kåre är oerhört engagerad i föreningsarbete och det har han varit sedan mitten av 80-talet då
han blev invald i styrelsen för FNH Östergötland. Han är även ordförande för Svenska
Hästavelsförbundet, och har varit det sedan år 2011.

Kåre köpte sin första nordsvensk som 15-åring för 8000kr, som var stamstoet Tekla 20780
som nu finns i stammen på de flesta av hästarna på Emmetorp. På gården drivs växt- och
vallodling förutom hästverksamheten med avel och kursverksamhet. Hemma på gården är
avelsarbetet i full gång, och Kåre har själv tre avelsgodkända hingstar och en inlånad på
station. År 2016 betäcktes det 57 ston på Emmetorp, och i år uppskattas än så länge den
siffran att bli lägre.
Tekla är en häst som satt djupa spår i både aveln och Kåres hjärta, han berättar stolt om
Hästdagen i Tisenhult 1985:
"Tekla kom med som reserv inför draglagsprovet, och jag gav bort mina biljetter till Bruce
Springsteens första konsert i Sverige för att kunna åka på Hästdagen. Egentligen var det bara
diplomston som skulle delta i draglagsproven, men min lilla märr och jag fick vara med - och

vann! Det var oerhört speciellt, då jag var ung och tillsammans med min första häst lyckades
vinna draglagsprovet.."
"Årets mest spännande händelser är tveklöst fölningarna, när resultatet av det långsiktiga
avelsarbetet visar sig, blev det som jag trott? Att sen få gå och se fölungarna utvecklas och
leka med jämnåriga i hagarna under sommaren, det är stort."
Kåres avelsarbete genomsyras av en långsiktighet, att kunna genom att kombinera olika slags
generationer få fram individer för att ytterligare föra vidare goda egenskaper och bevara
stammar.
"Alla skulle vilja ha en nordsvensk, problemet är bara att många inte kommit på det än.."
brukar han poängtera med glimten i ögat.

