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MEDLEMSNYTT NR 1 – 2017
Kallelse till Årsmötet
Årsmötet kommer att vara onsdagen den 26 april 2017 klockan 19.00 i Rångedala Bygdegård.
Anmälan senast 23 april till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 0709-669930 så det finns smörgåstårta till Er som föreningen bjuder på

I ÅR KOMMER VI ATT HA ETT LITET ANNORLUNDA PROGRAM
FÖRUTOM ÅRSMÖTE OCH FÖRTÄRING.
JAN TÖVE FRÅN HÄRNA, HÖKERUM
KOMMER OCH BERÄTTAR OCH VISAR BILDER
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2017 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 2017.
Kom också ihåg att
Medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i ASVH’s/SWB arrangemang.
Kurs i selning- och sadelprovning hos Lars-Åke i Ryasjö
Torsdagen 4 maj klockan 18.00. Tag med fikakorg för kvällen. Kurskostnad: 50 kronor.
Lars-Åke kommer att visa hur selar och sadlar skall sitta på hästen när hästen är i arbete. Detta göra han
tillsammans med Niklas från Svenljunga Sadelmakeri som också kommer till oss i Ryasjö.
Anmäl dig senast 1 maj till Nils-Gunnar 033-280202, 0709-669930 eller Agneta 070-5946740.
Denna kvällskursen gör vi i samarbete med våra lokalföreningar för alla raser inom vårt område.
Lädersömnadskurs - 29 april, 13 maj & 27 maj
Föreningen Nordsvenska hästen anordnar lädersömnadskurs uppdelad på tre heldagstillfällen,
kl. 10.00-16.00 hos Ädelssons Sadelmakeri i Målsryd, utanför Borås.
Till denna kursen är Södra Älvsborg läns hästavelsförenings medlemmar inbjudna om det är några
medlemmar från andra rasföreningar inom vårt område som är intresserade.
Vilka redskap man använder sig av & hur de används, olika sorters sömmar m.m. gås igenom. Efter en genomgång
av grunderna, vilket brukar ta ca. ett kurstillfälle, väljer man själv vad man vill sy, materialkostnad för detta
tillkommer utöver deltagaravgiften. En bra idé är att ta mått & göra en skiss på sitt tänkta arbete innan kursen.
Eftersom man får individuell introduktion & vägledning genom sitt arbete kan man komma in som ny deltagare i
både andra & tredje kurstillfället. Om man kommer som ny deltagare vid tredje & därmed sista tillfället måste det
meddelas i god tid, då Pernilla Ädelsson måste ha tid att förbereda det material man vill köpa till sitt arbete.
Den som vill kan köpa ett startkit, bestående av basredskapen för lädersömnad, om man vill fortsätta sy
hemma. Det är ett begränsat antal platser (10 st.) så först still kvarn gäller. Medlemmar i FNH Södra Älvsborg har
förtur.
Fika & lunch ingår i deltagaravgiften, vänligen meddela ev. allergier.
Deltagaravgift: 750:- per tillfälle, 2000:- för alla tre tillfällena. Startkit: 300:ANMÄLAN SKER SENAST 16 APRIL till Linda Kedehag: 0763–400 379
Ardennerflätning på Toarps Säteri lördagen 20 maj 2017 kl. 14.00
Hästavelsföreningen är inbjudna av Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb att medverka på ardennerflätning
om intresse finns. Tag med något som du kan grilla eller vad du vill ha att äta. Grillar finns. Anmälan skall vara
inne senast 14 maj 2017 till Kerstin Zetterberg 070-5930625 eller Sara Rytterås 070-3906217.

VÄND!!

Utställning för alla raser lördagen 10 juni klockan 10.00, Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga
Södra Älvsborgs läns hästavelsförening gör ett nytt försök med en utställning för alla raser i Svenljunga.
Tidigare har vi fått till oss att vi har lagt utställningen för sent på året, så nu försöker vi med detta redan
i juni så får vi se hur många vi blir. Propp kommer snarast. Domare: Elisabeth Ljungstorp, Valdemarsvik.

Treårs-test lördagen 1 juli 2017 i Målsryd
Treårstest kommer att hållas lördagen 1 juli 2017 kl. 09.00 hos AP Häst i Målsryd
Proposition kommer snarast.
Exteriördomare: Hans Vallemyr, Falköping, Överdomare: Gert Hermansson, Mjölby.
Hoppdomare: Harald Jönsson, Laholm, Ridprovsdomare: Vanja Vallemyr, Falköping
Sommarpremiering – Södra Älvsborg - Vecka 30
kommer att vara på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga
Onsdag 26/7 2017
Torsdag 27/7 2017

Premiering övriga åldrar av premieringsberättigade raser
Premiering 3-åringar av premieringsberättigade raser

Detta år kommer Hästavelsförening att betala anmälningsavgiften 2017 för 1- och 2-åringar, samt alla
valacker oavsett ålder. Hästägaren måste vara medlem och ha betalat sin medlemsavgift före 1 maj i Södra
Älvsborgs läns Hästavelsförening (Bankgiro 820 – 1204)
Du som är medlem skall inte betala in anmälningsavgiften på dina 1- och 2-åringar, samt alla valacker.
Detta reglerar hästavelsföreningen och Hushållningssällskapet i Skara före visningen.
Hästavelsföreningens önskan är att ni anmäler många valacker och 1- och 2-årigar nu när det är GRATIS.
Alla på premieringen vill få se mycket häst.

Fölchampionat - 19 augusti 2017 kl. 10.00. OBS! Strömma-skolan, Sätila
Fölchampionat SWB och Ridponny kommer att genomföras lördagen 19 augusti 2016 kl. 10.00.
Även ni som har andra föl har möjlighet att komma på en fölmönstring för dessa.
Proposition kommer snarast.
Domare föl och ridponny: Hans Vallemyr, Falköping.
Domare övriga raser meddelas senare när vi vet att intresse för detta finns.
Vi kör fölmönstring även i år under vecka 42, där Morgan Johnsson kommer att åka ut till gårdarna.

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

Föreningens hemsida

www.sehf.se
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