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Galtholmen Västergården 3
524 96 LJUNG
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MEDLEMSNYTT NR 2 – 2019
FÖLBEDÖMNING 28 september på Strömma, Sätila klockan 10.00.
I samarbete med Nordsvenska hästen, Ardennerföreningen och Gotlandsrussen i Södra Älvsborgs län bjuder
vi in till fölbedömning på Strömma, Sätila. Vi uppskattar om de som visar hästarna bär hjälm.
Har man inga föl eller unghästar att visa ser vi självklart att ni kommer och tittar på de små fölen.
Enklare servering finns och sköts denna gången av Nordsvenska Hästen, Maja Elmius.
FÖLBEDÖMNING hemma på gården under vecka 42
Du har väl inte glömt ”Fölbedömningen” hemma på gården för Morgan Johnsson under vecka 42.
Måndag till Fredag (14-18 oktober 2019)
Skicka anmälningsblanketten till Morgan senast 08 oktober.
Anmälningsblankett medföljer.
KIROPRAKTIK FÖR HÄST - Christina Sjölander-Johansson, 10 oktober 2019 kl. 19.00
Christina kommer att hålla en föreläsning om kiropraktik och visa oss lite bilder under kvällen.
Hon utövar kiropraktik på både djur och människor och har gjort detta under många år.
Vi ser fram emot att så många som möjligt kommer denna gången. Vi har haft lite trögt med anmälningar
till våra temakvällar. Tänk på att det ligger mycket förberedande jobb för en föredragshållare innan kvällens
aktivitet. Anmälan senast 7 oktober till Agneta eller Nils-Gunnar.
Vi tar gärna emot förslag på ytterligare temakvällar så vi vet vad som är intressant för medlemmarna.
12 OKTOBER 2019 NORDSVENSKA HÄSTEN / ARDENNERKLUBBEN
Nordsvenska hästen kommer att ha en Hubertusritt på Ryasjö Hästgård 12 oktober. Se deras hemsida.
Ardennerklubben/Linus Elmerlid visar plöjning med häst på Smedavallen 12 oktober. Se deras hemsida.
UNGHINGSTRÅDGIVNING 27 oktober på Strömma, Sätila

Höstfest 8 november 2019
Årets Höstfest kommer att vara i Rångedala bygdegård den 8 november 2019 klockan 19.00
Du är välkommen att hämta ditt diplom och hederspris tillhörande 2019 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 2019 eller årsmötet 2020, därefter kommer diplomet att
skickas per post. Vi skickar dock inte med hederspriset på posten utan det tillfaller då 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. Vårt önskemål är att den som hämtar hederspriset för Sjuhäradshästen kommer på
festen så våra medlemmar kan glädjas med den som får priset.
Under kvällen äter vi av det goda smörgåsbordet, 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 3 november till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 033-280202, 0709-669930

VÄND!!

Föreningens Postgiro och Bankgiro
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Bankgiro 820 – 1204
Kassör Berit Andersson.
Mail: bea.uhamn@telia.com
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2019 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 2019 årsavgift från 1 oktober blir medlemmar för 2020 för samma peng.
Medlemsutskick och anmälningsblankett till fölmönstringen kommer att finnas på hemsidan:
www.sehf.se

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

