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2012-04-04

MEDLEMSNYTT NR 1 - 2012
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Ni är hjärtligt välkomna på föreningens årsmöte
fredagen den 20 april i Rångedala bygdegård, Rångedala klockan 19.00

CHRISTINA STORM, verksamhetsledare SH
kommer och berättar om FRASA-lösningen i praktiken
Så fungerar nya SH som avelsorganisation och som serviceorganisation
Föreningen kommer att bjuda på något gott att äta.

Anmälan dig senast den 15 april för att fikat skall räcka!
Nils-Gunnar 0709-669930, Agneta 070-5946740
Samtliga årsmöteshandlingar kommer senare
Även information om Sommarpremieringarna samt anmälningsblankett
kommer i nästa kuvert . Ni kan också hitta informationen på hemsidan.

www.sehf.se
Treårstest för varmblod
äger rum den tisdagen den 1 maj på Ljungaskogs ridcenter, Svenljunga kl. 09.00
Anmälan och betalning skall göras senast den 22 april via Internet på https://tdb.ridsport.se
Domare: Birgitta Larsson, Dalby, exteriör, ridprov, Lasse Berglund, Lekeryd, löshoppning samt
Överdomare: Gert Hermansson, Mjölby. Bedömningsledare: Eleonor Borghardt, telefon 0325-622070
Fölbesiktning, fölchampionat, visning av 1- och 2-åriga varmblod samt stambokföring
kommer i år att vara på Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga lördagen 11 augusti 2011 kl. 09.00.
Medlemskap i regional förening och ASVH är ett krav för att få deltaga. Information kommer
att finnas på ASVH:s hemsida lite längre fram. Hemsida: www.asvh.se
Kurs- och trivselverksamhet
1. Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg Inbjudan till
Föreläsning/kurs med hästrådgivare Margaretha Bendroth, Rådgivarna i Sjuhärad.
Måndag den 16 april kl. 19.00 i Rångedala bygdegård
Kvällens tema:
~ Fång.
~ Hästens parasiter.
~ Fölstoet och fölets foderbehov.
~ Fölets avvänjning m.m.
Deltagaravgift: 100 kr/person inkl fika. Anmälan (bindande) senast
Ändrad datum 13 april till:
Sylvia & Göran Andersson, e-post: sylvia@nordsvenskar.se tfn. 0325-62 21 13
ALLA är Hjärtligt Välkommen! (Oavsett vilken hästras man har eller är intresserad av)
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
i samarbete SISU Idrottsutbildarna
2.

Följ med hästavelsföreningen till Åby torsdagen 10 maj - Extra V75
Hästarna springer om Konung Gustaf V:s Pokal, Drottning Silvias Pokal och Lovely Godivas lopp

Tanken är att vi skall boka studiebesök, lite spelhjälp, spela på trav och äta lite gott under denna kväll.

Kostnad 295 kronor per person.
Vad vi behöver för att kunna boka upp detta är en intresseanmälan senast den
årsmötet till Nils-Gunnar 0709-669930 eller Agneta 070-5946740.
Kom ihåg att anmälan är bindande.
Den som anmält sig och inte kan åka med skaffar en ersättare eller betalar för sig.

20 april på

VÄND !!!!!!!!!!!!!!

Sommarpremieringen - Vecka 29 Obs! Ändrad vecka i år
kommer att vara på Ljungaskogs Ridcenter i Svenljunga
torsdagen 19/7 kl. 09.00 - Alla visningsberättigade raser
fredagen 20/7 kl. 09.00 - Alla visningsberättigade raser, 3-åriga ston.
OBS! Inga varmblodshästar får visas på sommarpremieringen. För information kontakta ASVH!

Årets Sjuhäradshäst kommer att koras under fredagen.
Anmälan sker företrädesvis via HS hemsida www,hushallningssallskapet,se/r eller via anmälningsblankett
Hästen måste vara grundstambokförd (registrerad) i Sverige för att få visas, (gäller ej föl).
Anmälningsavgift: 350 kr/häst (varav moms 70 kr). Föl 150 kr (varav moms 30 kr).
PG 13 17 87 – 4, sista anmälningsdag är 1 juni 2012
”Årsavgift”
Medlemsavgiften för år 2012 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 ASVH är ett krav för att få deltaga i ASVH’s arrangemang.
Detta gäller från 2011.

Föreningens Postgiro och Bankgiro
Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Postgiro 8 93 82 – 6
Bankgiro 820 – 1204
Kassör Berit Andersson. E-mail: bea.uhamn@telia.com

Föreningens hemsida

www.sehf.se

Med förhoppning om att vi ses på våra träffar vill vi i styrelsen önska er en god och fin
sommar och Lycka till med era hästar och föl.

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

