NYHETSBREV
Juni 2021
Premieringsträning på Ryasjö Hästgård lördag den 3 juli kl 09.30.
Vi träffas på Ryasjö Hästgård för att träna på att visa våra hästar vid hand. Till vår hjälp har vi Ulrica Olsson och Per Eriksson
som tipsar och hjälper oss till rätta för att vi ska kunna visa vår häst på ett för hästen så bra sätt som möjligt. Hästarna visas
för hand i träns och vi rekommenderar att den som visar häst bär hjälm.
Efter premieringsträningen finns möjlighet att få tips och råd av Lars-Åke inför de körprov man avlägger på premieringsplatsen FKP, KBI eller Stamboksförningens enkla körprov. Alla redskap finns på plats så kom med din häst och sele.
Anmäl till Hans Svensson senast den 30 juni på 0325-763 79 eller 070-337 61 14. Tag gärna med egen fikakorg!
Välkomna!
Premiering
Sommarpremieringen kommer att vara på Ljungaskogs Ridcenter, Svenljunga fredag-lördag 23-24 juli. (Söndag 25 juli reservdag vid behov) Hästavelsföreningen kommer heller inte i år att betala anmälningsavgiften för 1- och 2-åringar eftersom som
vi inte vet om alla får plats som vill visa sina 1- och 2-åringar.
Tillsammans med 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 stycken per grupp. Övriga uppgifter angående sommarpremieringen finns på SH’s hemsida. Domaren kommer också i år
att utse ”Sjuhäradshästen” med dock i efterhand då vi under rådande omständigheter inte kan visa alla 3-åringar på ring.
I övrigt måste ni följa SH:s instruktioner på hemsidan. Det kan även hända att SH flyttar vissa ekipage till andra platser då de
måste fördela hästarna på ett bra sätt.
Tag med eget fika då det inte kommer att finnas någon servering på grund av Covid-19.
Motionsgenomgång 31 juli kl. 18.00 i Fornabo
Vi kommer i år att ha en motionsgenomgång vid hingstbetet i Fornabo, Tvärred. Vi samlas kl. 18.00 för att gå och se på
hingstarna, därefter går vi igenom de motioner som inkommit till fullmäktigemötet.
Vi kommer att ha grillar på plats (om det inte är eldningsförbud). Var och en tar med eget fika och det man vill grilla. Vi vill
gärna att ni anmäler er så vi vet hur många grillar som behövs. Ring Hans och meddela om ni kommer på 0325-763 79 eller
070-337 61 14.
Ingen Hästdag 2021!
Det blir ingen hästdag i år heller men det kommer att bli ett fullmäktigemöte, riktigt var och hur vet vi inte ännu men det
planeras till den 7/8 troligen i Bohuslän.
Fölmönstring 25 september—är under planering mer information om detta kommer…..
Höstfest 9 oktober— närmare information om festen kommer att finnas på vår hemsida och på Facebook—håll utkik!
Vi har börjat planeringen för en höstfest! Vi kommer att hålla till i Rångedala Bygdegård och vi hoppas att Coronaläget har
lugnat sig till dess så att vi kan genomföra festen. Boka datumet och håll utkik på hemsidan (www.nordsvenskar.se) och
Facebook för mer information inom det närmaste.
Det var allt vi hade för denna gången. Ta hand om er så syns vi på våra aktiviteter framöver! Vänligen Styrelsen

