FNH Södra Älvsborg
Nyhetsbrev 2019-09-07
Välkommen på våra aktiviteter i höst:
Vi börjar med fölmönstring den 28 september på Strömma naturbrukscentrum i Sätila. I år är det
Hästavelsföreningen som är ansvariga för fölmönstringen, & anmälan sker via blankett till Agneta
Svensson, Galtholmen Västergården 3, 524 96 Ljung. Blanketten kan laddas ner från vår hemsida:
www.nordsvenskar.se, eller rekvirera den från Agneta: 070-59 46 740 / isa51.od@gmail.com.
Du kan också maila in din anmälan till ovan nämnda e-postadress.
Sista anmälningsdag är den 15 september och INGEN EFTERANMÄLAN tas emot.
Kostnad 250 kr, betalas vid anmälan. Hela propositionen finns att läsa på vår hemsida.
Vi fortsätter hösten med en kör- och ridträff den 5 oktober. Samling kl.10 (avfärd ca 10.30) i
Bredared hos Ulrica Olsson, vi kör en runda ca 1-1,5 timme. Tag med egen matsäck så fikar vi
gemensamt efteråt, det kommer finnas möjlighet att grilla korv. Kostnad 50 kr per ekipage, och du
anmäler dig senast den 1 oktober till Ulle på 073-18 18 968.
Hubertusritt är nästa evenemang vi har, och det blir på Ryasjö hästgård den 12 oktober kl. 12-15
det blir en runda på ca 2 tim. med Katrin Johansson som master. Så får vi se vem som hittar rävsvansen i år. Ritten anpassas efter de som deltar. Medtag egen matsäck så fikar vi tillsammans
efter ritten, det kommer finnas möjlighet att grilla. Kostnad 50 kr/ekipage, & du anmäler dig
senast den 7 oktober till Katrin på 070-42 34 976 eller ka.jo.80@hotmail.com.
Har du lust att lära dig mer om hästens exteriör? I så fall har granndistriktet i Halland en kurs med
föreläsning av Morgan Johnsson den 26 oktober kl. 11-15 i Älvsered. Anmälan görs senast 13
oktober till Inger 070-6930876 eller Christel 070-2354701. Se inbjudan på www.fnhhalland.org
För den som intresserad av att se unghingstar så äger rådgivande unghingstbedömning rum på
Strömma i Sätila den 27 oktober, sista anmälningsdag för att visa häst har tyvärr redan löpt ut.
Vill du åka med på avelskonferensen i år? Det är den 16-17 november i Åsbro.
Anmäl intresse till Ingela Törnqvist på 070-47 11 441.
Därefter lackar det mot Jul, eller i alla fall mot Advent, och vi träffas på Ryasjö Hästgård den 30
november kl. 19 för att äta gröt och goda skinksmörgåsar och har en trevlig kväll med prat, skratt
och trevligt umgänge! Vill du vara med så anmäl dig senast 20 november till Hans Svensson på
070-33 76 114 eller ladulopen@gmail.com.
Kostnad 150 kr per person. Alla hälsas varmt Välkomna! Lotterivinster mottages tacksamt.
Passar också på att flagga för att vi kommer försöka ordna en skogsdag även nästa år 2020 under
jan-feb i Uddebo. Datum kommer bestämmas senare när vi ser väder och vilka förutsättningar som
gäller då, håll utkik på vår hemsida och Facebook om du är intresserad eller om du vill så hör av
dig redan nu till Anki på 070-56 30 646 så kan du få ett SMS när vi bestämt datum och tid.
Vi planerar att starta en till salu sida på vår hemsida. Vill du att vi lägger upp din häst så läs mer
på hemsidan eller hör av dig till Anki, så löser vi det. 070-56 30 646 / anki.bjettlunda@telia.com.
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