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MEDLEMSNYTT NR 2 – 2017

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 (16 okt 2017 t o m 20 okt 2017)
Skicka anmälningsblanketten till Morgan senast 09.10.2017.
Anmälningsblankett medföljer.

Föl- och unghästhantering
Vi kommer att erbjuda en liten utbildning i föl- och unghästhantering hemma hos Lars-Åke Johansson, Ryasjö
igen onsdagen 27 september kl. 18.00. Passa nu på inför fölmönstringen på Strömma. Medtag egen fikakorg.
Anmälan till Nils-Gunnar 0709-669930 eller Agneta 070-5946740 senast den 24 september.
Kostnad 50 kronor.

Fölbedömning 30 september i Sätila
I år kommer vi att samarbeta med Nordsvenskarna, Ardenner och Gotlandsrussen i Södra Älvsborgs län.
Vi bjuder in till en fölmönstring tillsammans med Föreningen Nordsvenska hästen i Södra Älvsborg på Strömma
Naturbrukscentrum, Sätila lördagen den 30 september kl.10.00.
Domare: Tobias Sandahl.
Anmälan senast 24 september till Annika Pettersson 0703-955982,
Mail: annikap_ap@hotmail.com. Kostnad 250 kronor / ekipage.

Seminarium om Hästens exteriör och användbarhet/brukande samt genetik om hur färger nedärvs 7 okt.
Vi träffas i Älekulla bygdegård för teori kl. 11.00 där vi också intar en lättare lunch samt kaffe.
Sedan åker vi gemensamt till Lunden för praktisk genomgång av olika hästar/raser.
Det finns möjlighet att ta med sin egen häst, detta måste anmälas då det är begränsat med platser.
Dagen avslutas med en gemensam grillkväll/knytkalas för dem som så önskar. Ta med egen kost för kvällen.
Föreläsare: Kurt Larsson. Plats: Älekulla bygdegård/Lunden. Datum 7 oktober 2017. Kostnad: 100 kronor/
person. Anmälan är bindande och skall vara betald till klubbens bankgiro 919-0653 senast 1 oktober för
att gälla, ange även namn.
Anmälan sker till Monica Johansson, 073-0251464 eller Torbjörn Ovesson 070-2232312.
Vi tackar för att även våra medlemmar är välkomna på denna aktivitet.
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Höstfest 10 november 2017
Årets Höstfest kommer att vara i Rångedala bygdegård den 10 november 2017 klockan 19.00
Du är välkommen att hämta ditt diplom och hederspris tillhörande 2017 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 2017 eller årsmötet 2018, därefter kommer diplomet att
skickas per post. Vi skickar dock inte med hederspriset som då tillfaller föreningen igen efter årsmötet
2018. 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 2017 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 på postgirotalongen.
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 2017 årsavgift från 1 oktober 2017 blir medlemmar för 2018 för samma peng
Medlemsutskick och anmälningsblankett till fölmönstringen kommer att finnas på hemsidan:
www.sehf.se

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

