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MEDLEMSNYTT NR 1 – 2019
Kallelse till Årsmötet
Årsmötet kommer att vara torsdagen den 10 april 2019 klockan 19.00 i Rångedala Bygdegård.
Anmälan senast 7 april till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 0709-669930 så det finns smörgåstårta till alla. Föreningen bjuder på fikat.
1. Årsmötesförhandlingar
2. Fika
3. Sandra Ivarsson kommer och berättar om Strömma Naturbrukscentrum
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2019 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor i familjemedlemsavgift.
Två eller flera personer i samma familj betalar alltså endast 300 kronor.
Varje medlems namn skall anges på bankgirotalongen.
Medlemsavgiften skall vara betald senast den 1 maj 2019.
Kom också ihåg att
Medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.
HINGSTPREMIERINGEN – GREVAGÅRDEN ÄR FLYTTAD TILL 1-3-MAJ 2019
KIROPRAKTIK - Christina Sjölander, 17 april 2019
Christina kommer att hålla en föreläsning om kiropraktik och visa oss lite bilder under kvällen.
Hon utövar kiropraktik på både djur och människor. Anmälan senast 10 april.
ÅBYDAG DEN LÖRDAGEN DEN 11 MAJ 2019
Vi planerar att göra en utflykt till Åbydagen den 11 maj och hoppas att flera medlemmar också vi hänga med oss dit.
Föreningen kommer att sponsra lite pengar till denna dagen för att vi skall få lite trevligt och träffas.
Anmälan senast 1 maj 2019.

Unghästtest för 3-åriga varmblod den 19 maj 2019 i Målsryd
Unghästtest för 3-åringar kommer att hållas söndagen 19 maj kl. 10.00 hos AP Häst i Målsryd
Proposition kommer snarast att läggas på hemsidan
Exteriördomare: Exteriördomare: Hans Vallemyr, Överdomare: Gert Hermansson, Mjölby.
Hoppdomare: ?,, Ridprovsdomare: Vanja Vallemyr, Falköping.
ARDENNERFLÄTNING 1 JUNI – ÄLEKULLA
Vi träffas och lär oss att fläta ardennerhästar hos Monica, Thorbjörn och Elin i Älekulla lördagen den 1 juni kl 10.00
Medtag kaffekorg. Börje Brostorp kommer också att visa någon annan typ av flätning denna dagen.
Anmälan senast 25 maj.

VÄND

Sommarpremiering – Södra Älvsborg - Vecka 30
kommer att vara på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga. Ridklubben kommer att hålla i serveringen
Fredag

26/7 2019

Lördag

27/7 2019

Premiering övriga åldrar av premieringsberättigade raser
Körbarhetsintyg för 4-åringar.
Premiering 3-åringar av premieringsberättigade raser
Frivilligt körprov för 3-åringar
”Sjuhäradeshästen 2019”

Även detta år kommer Hästavelsförening att betala anmälningsavgiften 2019 för 1- och 2-åringar, samt alla
valacker oavsett ålder. Hästägaren måste vara medlem och ha betalat sin medlemsavgift före 1 maj till Södra
Älvsborgs läns Hästavelsförening (Bankgiro 820 – 1204)
Du som är medlem måste betala in anmälningsavgiften på dina 1- och 2-åringar, samt valacker till Svenska
Hästavelsförbundet före den 1 juni som är sista anmälningsdag och betalaningsdag. Om inte detta är
gjort kommer hästarna att strykas enligt Svenska Hästavelsförbundet och de tar heller inte emot någon
typ av efteranmälan. Den som inte anmält sig i tid har bara sista chansen att visa på
uppsamlingspremieringen i Skaraborg i slutet av september. Om du får en skadad häst och behöver bli
flyttad till uppsamlingspremieringen så måste du skicka in veterinärintyg till Svenska Hästavelsförbundet
omgående efter beslutet.
Hästavelsföreningen kommer att betala tillbaka pengarna för 1-2-åringar och valacker efter premieringen.
Welsh/Cob utställning lördagen 27 juli 2019 efter premieringen.
Tid och proposition kommer snarast
Plats: Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga
Vi har folk som frågar efter utställning och vi tycker det passar bra att ta detta efter premieringen när
hästavelsförenings utställningsansvariga ändå är på plats.Utställningsdomare/ringsekreterare (Morgan Johnsson och
Carola Carlsson är tillfrågade och har tackat ja. Propp kommer att läggas ut när vi vet allt innehåll för
sommarpremieringen.
Fölchampionat - 24 augusti 2019 kl. 10.00. Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga
Fölchampionat SWB och Ridponny kommer att genomföras lördagen 24 augusti 2019 kl. 10.00.
Proposition kommer snarast.
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
Föreningens Bankgiro
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Bankgiro 820 – 1204
Kassör Berit Andersson. E-mail: bea.uhamn@telia.com
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