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Vi önskar bli fler medlemmar i våra kommittéer!
I FNH Södra Älvsborg har vi två kommittéer - Avelskommittén och Körkommittén. I Avelskommittén arbetar vi med
aktiviteter och frågor som rör allt från val av hingst till avvänjning av fölet och allt där emellan. I Körkommittén arbetar vi
med frågor och aktiviteter som rör all slags körning med våra hästar. Många av styrelsens medlemmar är engagerade i
kommittéerna men vi önskar ha en bredd på dessa och hoppas att just DU finner intresse i att arbeta tillsammans med andra
medlemmar i båda eller någon av kommittéerna. Hör gärna av dig till sammankallande i Avelskommittén Anna Elsius tel:
070-630 99 65 eller Körkommittén Ann-Christine Andersson tel: 070-563 06 46.

Grötkväll den 3 december på Ryasjö Hästgård
Vi träﬀas traditionsenligt på Ryasjö Hästgård kl 19.00 den 3 december för att umgås och äta god gröt och skinksmörgåsar.
Anmäl ditt deltagande till Hans Svensson senast den 30 november på 0325-763 79 eller 070-337 61 14. Tag gärna med
bidrag till vårt lotteri! Varmt välkomna!

Avelssnack den 25 februari kl. 10.00- ??.??!
Vi samlas på Ryasjö Hästgårds loge för att med hjälp av Per Eriksson, Aplared lära oss mer om avelsplanering,
stamboksläsning, hingst- och stolinjer med mera. Vi kommer bland annat att gå igenom 2023 års hingstar som är anmälda
till Grevagården och övriga avelsvärderingar. Innehållet för dagen baseras till stor del på deltagarnas intresse och
frågeställningar. Medtag egen lunch/fikakorg och kaffe så håller vi på så länge orken och lusten finns med oss!

Skogsdag planeras till januari/februari 2023 i samarbete med Ardennerföreningen!
Plats och exakt datum kommer att läggas ut på hemsida och Facebook när vi vet var och om det finns något att köra ut!
Ny medlem i föreningen!
Vi vill passa på att hälsa vår senaste medlem Lina Johansson i Molla hjärtligt välkommen till föreningen! Lina har redan
anmält sitt intresse för att delta i Avelskommitténs arbete vilket vi är glada över.
Utmärkelser på annan plats än i Svenljunga?
Om du visat häst på annan premieringsplats än Svenljunga och fått Diplom, höjningar eller gjort något körprov, hör av dig till
Hans Svensson enligt telefonnummer ovan.
Det var allt vi hade för denna gången. Ta hand om er så syns vi på våra aktiviteter framöver! Vänligen Styrelsen

