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MEDLEMSNYTT NR 2 – 2018
FÖRENINGSAKTIVITETER
Veterinär Robert Olausson kommer till oss den 3 maj 2018 kl. 19.00. Plats: Rångedala Bygdegård
Robert kommer att prata lite allmänt om våra hästar. Bl.a. Fodring, fodring inför/efter fölning, avmaskning.
vaccinering, tänder och säkert mycket annat. Frågor kan också ställas, så tänk noga igenom och var
förberedda om ni undrar över något.
Räkbåten på Öresjö i Borås den 23 maj 2018 kl. 18.45. Plats: Almenäs, Borås
Denna gång tänker vi hitta på något som inte har med häst att göra. Nu skall vi bara umgås med
varandra och äta räkor. För att genomföra denna måste vi vara minimum 25 personer och maximum 35
personer. Först till kvarn gäller …… Vi kommer att vara ute på sjön under några timmar och äta så mycket räkor vi
orkar, tillsammans med ost, bröd, vindruvor och dipsås. Till den som inte vill eller inte tål att äta räkor kan vi beställa
rostbifftallrik. Vi kommer också att ha med oss en mycket bra och trevlig trubadur som spelar för oss under kvällen.
Resan kostar: 395 kronor och du måste anmäla dig senast 1 maj. Anmälan är bindande. Föreningen sponsrar
medlemmarna med 100 kronor. Är du medlem betalar du bara in 295 kronor på Hästavelsföreningens ” Bankgiro
820 – 1204” senast 1 maj. Vi kommer också att bjuda in Ardennerna, Nordsvenskarna och Russen som vi numera
samarbetar med så mycket vi kan. Givetvis kommer våra egna medlemmar att få åka med i första hand om det blir
för mycket anmälningar. Känner som detta kan bli en mycket trevlig kväll och snälla anmäl er så vi slipper
ställa in denna resa. Vi hoppas vi får några anmälda så vi inte behöver ställa in denna aktiviteten också

Unghästtest för 3-åriga varmblod den 9 juni 2018 i Målsryd
Unghästtest för 3-åringar kommer att hållas lördagen 9 juni kl. 09.00 hos AP Häst i Målsryd
Proposition bifogades i Medlemsnytt 1
Exteriördomare: Exteriördomare: Elisabeth Ljungstorp, Valdemarsvik. Överdomare: Gert Hermansson,
Mjölby. Hoppdomare: Hans Vallemyr, Falköping, Ridprovsdomare: Vanja Vallemyr, Falköping

Treårstest för ponny tillhörande SPAF den 9 juni 2018 i Målsryd
Treårstest för ponny kommer att hållas lördagen 9 juni efter Unghästtestet för Varmblod. Tid meddelas när vi
har fått in anmälan på varmbloden. Propostion och anmälningsblankett bifogas detta brev.
Exteriördomare: Exteriördomare: Elisabeth Ljungstorp, Valdemarsvik. Överdomare: Gert Hermansson,
Mjölby. Hoppdomare: Hans Vallemyr, Falköping, Ridprovsdomare: Vanja Vallemyr, Falköping
Sommarpremiering – Södra Älvsborg - Vecka 30
kommer att vara på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga. Ridklubben kommer att hålla i serveringen
Fredag

27/7 2018

Lördag

28/7 2018

Premiering övriga åldrar av premieringsberättigade raser
Körbarhetsintyg för 4-åringar.
Premiering 3-åringar av premieringsberättigade raser
Frivilligt körprov för 3-åringar
”Sjuhäradeshästen 2018”

Utställning för alla raser lördagen 28 juli efter premieringen. Plats: Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga
Proposition och anmälningsblankett bifogas till utställningen.
Fölbedömning varmblod-ridponny - 18 augusti 2018 kl. 10.00. Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga
Fölchampionat SWB och Ridponny kommer att genomföras lördagen 18 augusti 2018 kl. 10.00.
Proposition bifogad.
Domare föl och ridponny: Hans Vallemyr, Falköping.
Fölbedömning hemma på gårdarna – Morgan Johnsson under vecka 42.
Vi kör fölmönstring även i år, där Morgan Johnsson kommer att åka ut till gårdarna

VÄND!!

SAMARBETE MED
FÖREINGEN NORSVENSKA HÄSTEN I SÖDRA ÄLVSBORG
Körkurser för Lars-Åke Johansson på Ryasjö Hästgård
15 april / 26 maj / 2 juni / 3 juni
Under våren har vi bokat 4 tillfällen för körlektioner hos Lars-Åke på Ryasjö Hästgård. Varje lektion är
45 minuter, men det går bra att boka mer tid om man vill träna längre.
Lars-Åke hjälper även till med att ställa in selen eller mer avancerad körning.
Begränsat antal platser, först till kvarn…….
Redskap och vagnar finns på plats. Ta med egen medhjälpare. Glöm inte ta med eget fika.
350 kronor / lektion, betalas på plats. Anmälan är bindande och skall vara inne senast 1 vecka innan körtillfället
Anmälan till: Anki: 0705-630646 / anki.bjettlunda@telia.com
Miljöträning 12 maj / CB Trailcamp, Dalstorp. Titta gärna på hemsidan www.cbtrailcamp.se och se vad du kan
göra med din häst. 200 kronor / ekipage(FNH-medlem), 250 kronor /eikipage (icke FNH-medlem). Egen matsäck
medtages. OBS FÖRSKOTTBETALNING. Swish:1234123782, Bankgiro 826-9144. Anmälan är bindande och görs
senast den 5 maj till Stina: 0706-359321 / stinatyren@hotmail.se

SÖDRA ÄLVSBORGS OCH HALLANDS ARDENNERKLUBB
Miljöträning 5 maj / CB Trailcamp, Dalstorp. Miljöträna dig och din häst. Ardennerklubben bjuder på enklare fika
annars tar var och en med sig mat till sig och hästen. Det finns grillar att använda. Anmälningsavgiften 200 kronor
för Ardennermedlemmar och icke medlemmar 250 kronor. Vi startar klockan 09.30. Vi har även drop in fram till
11.00. Campen är bokad hela dagen. Anmälan till Sara Rytterås 070-3906217 / sara_rytteras@live.se senast dagen
innan, den 4 maj. Vi kan vara mas 12 ekipage och först till kvarn gäller. Medlemmar har förtur, men övriga är också
välkomna i mån av plats. Anmälningavgiften sätts in på BG 919-0653 eller betalas kontant på platsen.
Flätning och visningskurs i Tvååker fredag 1 juni kl. 17.00-20.00. En kurs i Showmanship. Flätning med bast,
visa och ställ upp din häst på rätt sätt, grooming, utrustning och en massa bra tips och råd. Vi bjuder på grillad korv
kl 17.00 samt dryck, fika, kaffe. Denna aktivitet genomför vi tillsammans med Ardennerförenings ungdomssektion
och vi är hos Sofe Skylvik och Adam Carlsson Levin på Mossagård 1, Tvååker. Anmälas senast den 25 maj till Sofe
Skylvik 072-5650499 / sofielinnelisabeth@hotmail.com

VÄSTRUSS BJUDER IN MEDLEMMARNA TILL EN VISA HÄSTKURS 13 maj kl 11.00 hos Helen Lagerstöm,
Holmåkravägen 37, 519 94 BJÖRKETORP. Sista anmälningsdag 10 maj. Anmälan till Helene 0738000820.
Begränsat antal platser för medtagande av häst. Pris: GRATIS utan häst och 50 kronor / häst. Egen fika medtages.
Icke medlemmar är också välkomna att titta och lära.

Föreningens Postgiro och Bankgiro
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Bankgiro 820 – 1204
Kassör Berit Andersson. E-mail: bea.uhamn@telia.com

Södra Älvsborg läns hästavelsförenings hemsida:
Föreningen nordsvenska hästens hemsida:
Södra Älvsborg o Hallands Ardennerklubbs hemsida:
Västra Sveriges Russavelsförenings hemsida:

www.sehf.se
www.nordsvenskar.se
www.ardennerklubben.se
www.vastruss.se

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

