Agneta Svensson
Galtholmen Västergården 3
524 96 LJUNG
Mob.tel. 070-5946740
Mail: agneta.svensson@swegmark.com

2018-09-07

MEDLEMSNYTT NR 3 – 2018
Fölbedömning 29 september i Sätila
I samarbete med Nordsvenskarna, Ardenner och Gotlandsrussen i Södra Älvsborgs län.
Vi bjuder in till en fölmönstring tillsammans med Ardennerföreningen på Strömma Naturbrukscentrum, Sätila
Evenemanget börjar kl 10:00 den 29 september. Alla raser är välkomna upp till 2 år. Domare är Tobias Sandahl
Anmälan görs till Torbjörn Ovesson senast den 23 september
Och skickas per post eller mail till Torbjörn Ovesson, Åbacken 1, 514 50 Limmared, ovessons@gmail.com
Det går bra att även göra anmälan per telefon till Torbjörn på tel nr 070-223 23 12
Anmälningsavgift är 200:- per föl/unghäst som betalas till Ardennerklubbens bg 919-0653 senat 23 september,
ange ditt namn och fölets/unghästens namn. Ta med egen nummerlapp, katalog mailas till hästägaren, saknas
e-post kommer ni få ert nummer på telefon. Om färre än 10 st hästar anmäls kommer mönstringen ställas in.
Hingstar äldre än 1 år visas i träns. Övriga hästar får visas i grimma eller träns. Vi ser gärna att visarna bär hjälm.
Det kommer finnas enklare servering. Har man inga föl eller unghästar att visa får man självklart komma och titta.
Fölmönstring hemma på gården under vecka 42
Du har väl inte glömt ”Fölmönstringen” hemma på gården för Morgan Johnsson under vecka 42.
Måndag till Fredag (15 okt 2018 t o m 21 okt 2018)
Skicka anmälningsblanketten till Morgan senast 08 oktober 2018.
Anmälningsblankett medföljer.
MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE I RÅNGEDALA BYGDEGÅRD 25 OKTOBER 2018 KL. 18.30
Veterinär Per Michanek kommer att ha en temakväll gällande:
Naturlig hästhållning, han kommer att föredra vissa forskningsresultat, prata om hur klimatet påverkar våra hästar
och hästens behov av täcken eller inte. Detta skall enligt många vara en mycket intressant temakväll.
Passa på när vi får detta tillfälle att få hit honom. Det är inte helt gratis att lyssna på denne veterinär, så därför
önskar vi att vi får många som kommer och lyssnar på honom. Kostnaden för kvällen är endast 100 kronor/person
och då ingår kaffe och fralla.
Sprid detta så mycket ni kan till våra egna medlemmar, avelsföreningar och ridklubbar inom vårt län.
Vi räknar med att ett 100-tal personer är intresserade av detta. Sista anmälningsdag 21 oktober 2018.
Anmälan till Nils-Gunnar Nilsson, 0709-669930, E-mail: nilsson.nils-gunnar@telia.com eller
Agneta Svensson 070-5946740, E-mail: agneta.svensson@swegmark.com
Per Michanek, en mycket bra talare som lyckades hålla publikens uppmärksamhet på ett riktigt bra sätt.
Med pedagogiska bilder och förklaringar och frågeställningar, klargjorde han att en häst mår bättre
utomhus än i en box.

Höstfest 9 november 2018
Årets Höstfest kommer att vara i Rångedala bygdegård den 9 november 2018 klockan 19.00
Du är välkommen att hämta ditt diplom och hederspris tillhörande 2018 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. Blankett finns på hemsidan.
Skicka gärna med en kopia av protokollet, så är det enklare för oss att veta det vi behöver om din häst.
OBS! Hederpris o diplom delas ut på höstfesten 2018 eller årsmötet 2019, därefter kommer diplomet att
skickas per post. Vi skickar dock inte med hederspriset som då tillfaller föreningen igen efter årsmötet
2019. Du kan också be någon av dina vänner att hämta det. Tala då gärna om för oss vem som hämtar det.
Under kvällen äter vi lite god mat, köper lotter, pratar och har trevligt som vanligt.
Kvällen avslutas med kaffe.
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 1 november till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 033-280202, 0709-669930

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

”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2018 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 vid betalningen.
Kom också ihåg att
Medlemskap i regional förening och SWB är ett krav för att få deltaga i SWB’s arrangemang.
Nya medlemmar som betalar 2018 årsavgift från 1 oktober 2018 blir medlemmar för 2019 för samma peng
Medlemsutskick och anmälningsblankett till fölmönstringen kommer att finnas på hemsidan:
www.sehf.se

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

