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Covid19 har ställt till det för alla och envar i år, så också för oss i
Hästavelsföreningen. Vi har kommit fram till att försöka genomföra vissa utav
våra aktiviteter om det inte kommer nya restriktioner från samhällets sida så vi
blir tvungna att göra justeringar. Var uppmärksamma på facebook och vår
hemsida där vi kommer att lägga eventuell ny information.
Vi gör ett försök att genomföra följande om det inte blir nya regler från
samhällets sida.
Inställt Årsmöte
Styrelsen har beslutat att inte genomföra årsmötet 2020 och kommer att köra på med
samma styrelse som år 2019. Revisorerna har granskat våra papper och har godkänt
samt skrivit en revisionsberättelse så det är klart. Vi kommer att skicka ut vår
verksamhetsberättelse under sommaren. Om du har några synpunkter angående det
inställda årsmötet så hör av dig till Agneta Svensson eller Nils-Gunnar Nilsson
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2020 och 2021 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 juli 2020 och 1 maj 2021
Kom också ihåg att
Medlemskap i regional förening och ASVH/SWB är ett krav för att få deltaga i
ASVH’s/SWB arrangemang.

Unghästtestet för 3-åriga varmblod är flyttat från 13 juni till 22 augusti
Unghästtest för 3-åringar kommer att hållas lördagen 22 augusti hos
Tranemoryttarna i Berg, Tranemo denna gången. Nya propositionen finns på vår och
SWB:s hemsida. Följ också SWB:s informationer om vad som gäller i Coronatider.
Exteriördomare: Hans Vallemyr, Falköping, Överdomare: Gert Hermansson, Mjölby.
Hoppdomare: Magnus Dyrendal, Slöinge och Ridprovsdomare: Vanja Vallemyr,
Falköping.
Fölbedömningen för varmblod kommer också att genomföras 22 augusti efter
Unghästtestet. Proppositionen kommer så fort den är klar på vår hemsidan och hos
SWB.

VÄND

Sommarpremiering – Södra Älvsborg - Vecka 30
Sommarpremieringen kommer att vara i Länghem fredag-lördag 24-25 juli. Ta med
eget fika då det inte kommer att finnas någon servering på grund av Covid19.
Hästavelsföreningen kommer heller inte i år att betala anmälningsavgiften för 1- och
2-åringarna eftersom som vi inte vet om alla får plats som vill visa sina 1- och 2åringar.
Till varje häst får endast 2 personer medfölja och vi har inte möjlighet att släppa in
någon publik eller ytterligare medhjälpare. Vi kommer att ha vakter vid insläppen så
snälla respektera detta.
Hästarna kommer att visas i block om 15 st per grupp. Endast enkelt körprov
kommer att genomföras på platsen, alltså inga Frivilliga körprov eller KBI.
Domaren kommer också i år att utse ”Sjuhäradshästen 2020” men dock i efterhand
nu när inte alla 3-åringar kan visas på ring.
I övrigt måste ni följa SH:s instruktioner på hemsidan. De kommer att gå ut med
anmälningsdatum någon gång efter mitten av juni. Det kan även hända att SH flyttar
vissa ekipage till andra platser då de måste fördela hästarna på ett bra sätt.
Welshutställningen är inställd år 2020
Fölmönstring i samarbete med Nordsvenskar och Ardenner i slutet av
september i Länghem och även exteriörbedömning och körning för
Friv. körprov och KBI för 3- och 4-åringar
Fölbedömning hemma på gårdarna – Morgan Johnsson under vecka 42.
Denna kommer att genomföras om samhället tillåter detta
Höstfesten är planerad till 6 november i Rångedala om den går att genomföra.
Detta är var vi försöker att genomföra denna konstiga tid. Var rädda om Er och
håll avstånd så ni klarar er från denna hemska Covid19.
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