Medlemsinformation nr 3- Februari 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

för Föreningen Nordsvenska Hästen Kronoberg
Den 15 April är det dags för årsmöte i Rottne på Cafeboden kl
15:00. Föreningen bjuder betalande medlemmar på;
grönsallad,varma grönsaker, helstekt kotlettrad med gratäng och
kaffe och kaka.
Det kommer också finnas möjlighet att prova kommande
föreningskläder. Styrelsen söker också drivande personer till
styrelsen, finns det någon som känner sig mannad?

DRESSYRKURS 28-29/4
Dressyrkurs för Karin Söderqvist ,Lenhovda Hästsportklubb den
28-29/4
Tömkörning, Körning eller Ridning, du bestämmer själv vad du
vill göra under dressyrkursen. Vid dressyrkörning
rekommenderas det att köra med en maratonvagn, har du inte
tillgång till det går det lika bra med den vagn du kör hästen i
vanliga fall.
Obs! Du ska ha med dig medhjälpare med dig vid körning.

Icke medlem, 250kr. Barn under 12år gratis.
Anmälan görs till Yvonne Ahlquist, 070-606 57 09 eller via mejl
Jerry.yvonne@telia.com

Fotfolk är välkomna för en avgift på 100:Vi startar på lördagen kl 10:00 med en teoretisk genomgång
med Karin. Kl 11:00 startar vi med första ekipaget. En lektion är
45min /ekipage.

Bankgiro nr: 744-5299 eller
Swish: 070-203 75 75 (Anna Berglund) anmälan vid styrelsemöte
så ska summan till maten betalas in för endast icke medlem
senast den 6 April.

Det blir en lektion per ekipage på lördagen och söndagen, tider
för söndagen bestäms under lördagen. Att delta kostar 1500:-/
ekipage för både lördag och söndag.

Styrelsen
Anna Berglund : Ordförande, fullmäktigerepresentant, ansvarig
stoinventering, representant i Länskommitten för
sommarpremieringar
Tel 070-203 75 75
Yvonne Ahlquist : vice ordförande, fullmäktigerepresentant,
suppleant i Länskomitten, PR- och tidningsansvarig.
Tel 070-606 57 09
Marie Johansson : Ordinarie ledamot
Tel 072-322 71 77
Liselott Glans Florå : Sekreterare, suppleant styrelse,
suppleant fullmäktige
Tel: 070-203 48 10
Louise Andersson : Webbansvarig, Ungdomsansvarig,
Ordinarie ledamot
Tel: 070 980 07 69
Magnus Björkman : Körkursansvarig, suppleant styrelse
Tel: 070-524 09 66
Övriga uppdrag:
Jenny Gustavsson medlemsansvarig, kassör. (adjungerad)

Anmälan är fast då avgiften är insatt på bankgiro: 744-5299.
Ange: Namn, adress och datum.
Var och en medtar sig egen matsäck och foder till hästen.
Anmälan och eventuellt frågor görs till Yvonne Ahlquist,
070- 606 57 09, jerry.yvonne@telia.com senast den 20 april.

BRUNTE DEL 1
Nu är det dags igen för Brunte, en kurs i flera steg där man får
utbildning i att bruka och sköta en häst på ett traditionellt och
hållbart sätt.
Lördagen den 12/5 kl 10:00 på Ingelstad Ridbana. Medtag egen
kaffekorg. Kursledare är Olle Tillemark.
Kostnad för att anmäla sig 200:- till bankgiro : 744-5299
Sista anmälningsdag är den 1/5
Vid mera frågor
Magnus Björkman
070 524 09 66

Sommarpremieringar

Glöm inte hålla utkik

Nu är det dags att anmäla sig till sommarpremiering och visa
upp din nordsvensk!

Du hittar mer information om aktiviteter i vårt distrikt och
andra tips på webben, www.fnhkronoberg.se och även ibland
på facebook.

Läs mer på www.svehast.se. Här är datumen för premieringarna
i vårt område.
Smålandsstenar 16 juli
Hamneda 17 Juli
Tingsryd 18 Juli
Bräkna Hoby & Ingelstorps Naturbruksgymnasium v35
Norra Ljunga 28 Juli
Nottebäck 15- 16 september.

Det händer att saker dyker upp eller ändras med kort varsel och
dår har vi inte alltid möjlighet att få ut det i tid med posten till
medlemmarna. Men Tipsa gärna varandra!
Om du vill kontrakta oss i FNH kronoberg,
maila fnhkronoberg@gmail.com eller ring
Anna berglund, tel 070-203 75 75
Yvonne Ahlquist, tel 070- 606 57 09.

Önskas Aktiviteter!
För att kunna få en mera aktiv förening så behöver vi får in
förslag på roliga och lärorika aktiviter för att visa upp våra
fantastiska nordsvenskar.
Nu finns det möjlighet att bestämma och skräddarsy aktiviter
alla förslag tas emot med glädje.
Kontakta Anna berglund, 070-203 75 75 eller Yvonne Ahlquist,
070-605 57 09.

