Agneta Svensson
Galtholmen Västergården 3
524 96 LJUNG
Mob.tel. 070-5946740

2016-10-05

MEDLEMSNYTT NR 2 – 2016
Fölmönstring hemma på gården under vecka 42
Du har väl inte glömt ”Fölmönstringen” hemma på gården för Morgan Johnsson under vecka 42.
Skicka anmälningsblanketten omgående till Morgan. Detta är en påminnelse och nu är det bråttom!
Sista anmälningsdag 14 oktober 2016. Anmälningsblankett medföljer.

Föl- och unghästhantering
Vi kommer att erbjuda en liten utbildning i föl- och unghästhantering hemma hos Lars-Åke Johansson, Ryasjö
lördagen 22 oktober klockan 10.00. Samtidigt tänkte vi att vi skulle ha lite trevligt och ha med oss egen fikakorg,
samt något gott att grilla med tillbehör till lunch. Grillar finns hos Lars-Åke. Anmälan till Nils-Gunnar 0709669930 eller Agneta 070-5946740 senast den 20 oktober. Vi behöver veta hur många som kommer så det är
lönt att genomföra denna utbildningen. Tror att det är många av oss som kan behöva lite hjälp på vägen med våra
hästar. Kostnad 50 kronor.

Läderarbete hos Ädelssons Sadelmakeri
Vi har haft förfrågan från våra medlemmar om vi inte kan ha någon typ av läderkurs. Nu försöker vi genomföra
detta tillfälle hos:
Ädelssons Sadelmakeri, Målsryd söndagen 30 oktober kl. 10.00-16.00. Kurskostnad: 400 kronor.
Vi får hjälp att lära oss hur vi tillverkar och lagar våra egna lädervaror till hästarna. Max 10 personer.
Först till kvarn……….

Höstfest 4 november 2016
Årets Höstfest kommer att vara i Rångedala bygdegård den 4 november 2016 klockan 19.00
Du är välkommen att hämta ditt diplom och hederspris tillhörande 2016 års sommarpremiering i Svenljunga.
Du som är medlem och har visat på annan plats, glöm inte att anmäla till oss före 15 oktober vilken häst och
vilken premieringsplats du har visat på. Skicka gärna med en kopia av protokollet, så är det enklare för oss att
veta det vi behöver om din häst.
Under kvällen äter vi lite god mat, köper lotter, pratar och har trevligt som vanligt.
Kvällen avslutas med kaffe och någon typ av godsak.
Kostnader för icke medlemmar är 250 kronor/person. Medlemmarna betalar 150 kronor/person.
Barn och ungdomar under 16 år äter gratis, så ta med dina ungdomar också på festen.
Anmälan senast den 30 oktober till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 033-280202, 0709-669930
Föreningens Postgiro och Bankgiro
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Postgiro 8 93 82 – 6 Vårt postgiro har upphört!
Bankgiro 820 – 1204
Kassör Berit Andersson. E-mail: bea.uhamn@telia.com
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2017 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemsavgift.
Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor.
Varje medlems namn skall anges på postgirotalongen.
Kom också ihåg att
Medlemskap i regional förening och ASVH är ett krav för att få deltaga i ASVH’s arrangemang.
Nya medlemmar som betalar 2017 årsavgift efter 1 oktober 2016 blir medlemmar för 2017 för samma peng
Medlemsutskick och anmälningsblankett till fölmönstringen kommer att finnas på hemsidan:
www.sehf.se

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

