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                                                            MEDLEMSNYTT NR 2 – 2020                      2020-09-02/1-2 

 
FÖLMÖNSTRING OCH UNGHÄSTBEDÖMNING I LÄNGHEMS 

RIDHUS 26 SEPTEMBER 2020 KL. 10.00 
(Arrangörer i samarbete: Föreningen Nordsvenska hästen i Södra Älvsborg, Södra 

Älvsborgs läns hästavelsförening och Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb). 
VÄLKOMNA PÅ FÖLMÖNSTRING OCH UNGHÄSTBEDÖMNING. 
FÖL, 1- OCH 2-ÅRINGAR AV ALLA PREMIERINGSBERÄTTIGADE RASER FÅR 
VISAS. Domare: Tobias Sandahl 
Anmälningsavgiften är 250 kr och den betalas vid anmälan till Föreningen Nordsvenska 
Hästen i Södra Älvsborg.  BG 826-9144. SWICH 1234123782.  
Sista anmälan och betalningsdag 12 september 2020. Vid eventuell efteranmälan kan 
detta göras från 13-15 september med en avgift på 350 kr. OBS! 15 september är 
anmälan och betalning stängd till denna visning. 
 
Vid visning av häst får du endast ha en medhjälpare på grund av Corona-läget som 
gäller för dagen. Tag med egna nummerlappar. 
 
I dagsläget följer vi FHM:s rekommendationer så arrangemanget är utan publik. 
Ingen servering finns. Anmälan görs till Annika Pettersson på 
mail annikak66@outlook.com 

eller på telefon 0703 955982. 
 

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING 
KOMMER SAMMA DAG ATT ERBJUDA KÖRNING FÖR 

FRIVILLIGT KÖRPROV OCH KBI (KÖRBARHETSINTYG) DÅ 
DETTA INTE FICK GENOMFÖRAS PÅ 

SOMMARPREMIERINGEN. 
Kostnad för detta prov är 200 kronor och betalas till  
Södra Älvsborgs läns hästavelsförening på BG 820 – 1204 senast 12 september. 
Anmälan görs till Agneta Svensson, Galtholmen Västergården 3, 52496 Ljung, E-mail: 
isa51.od@gmail.com senast 12 september 2020. 

Körprov-Nordsvenskar kan göras om din 3-åring och 4-åring har visats på 
sommarpremiering 2020. KBI kan göras för ej visade 4-åringar, som då kan premieras 
2021 och få tillgodoräkna sig sitt gjorda KBI. OBS alla 4-åringar måste ha gjort sitt KBI-
prov hösten 2020. 
Frivilligt KBI-Ardenner kan göras på häst upp till 7 år. Visad i år eller nästa år på 
premiering enligt reglerna. Övriga raser som gör frivilligt körprov och KBI är också 
välkomna. 
Vid frågor angående körning kontakta Nils-Gunnar Nilsson tel. 0709-669930. 
Vid visning av häst får du endast ha en medhjälpare på grund av Corona-läget som 
gäller för dagen. Tag med egna nummerlappar. 
 
I dagsläget följer vi FHM:s rekommendationer så arrangemanget är utan publik. 
Ingen servering finns.                                                                                             VÄND!! 
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FÖLBEDÖMNING hemma på gården under vecka 42 
Du har väl inte glömt ”Fölbedömningen” hemma på gården för Morgan Johnsson 
under vecka 42.  
Måndag till Fredag (12-16 oktober 2020) 
Skicka anmälningsblanketten till Morgan senast onsdagen 7 oktober 2020.  
Anmälningsblankett medföljer. 
 
 
PÅMINNELSE RÅDGIVANDE UNGHINGSTBEDÖMNING  
på Strömma Naturbrukscentrum, Strömma 
Söndagen 25 oktober kl. 10.00. Domare Kurt Larsson 
Sista anmälningsdag 15 september 2020 till Internetanmälan Svenska Hästavels- 
förbundet. 
 
 

 
 
           

 

Planerad Höstfest 6 november 2020 
Årets Höstfest är planerad i Rångedala bygdegård den 6 november 2020 klockan 19.00 
Vi hoppas att vi kan genomföra denna kväll om inte Covid-19 sätter käppar i hjulet för oss 
Du är välkommen att hämta ditt diplom och hederspris för 2020 års sommarpremiering i Länghem. 
Du som är medlem och har visat på annan plats, glöm inte att anmäla till oss före 15 oktober vilken 
häst och vilken premieringsplats du har visat på. Blankett finns på hemsidan.  
Skicka gärna med en kopia av protokollet, så är det enklare för oss att veta det vi behöver om din häst.  
OBS! Hederpris o diplom delas ut på höstfesten 2020 eller årsmötet 2020, därefter kommer 
diplomet att skickas per post. Vi skickar dock inte med hederspriset på posten utan det tillfaller då 
föreningen igen efter årsmötet 2021. Du kan också be någon av dina vänner att hämta det. Tala då 
gärna om för oss vem som hämtar det. Vårt önskemål är att den som hämtar hederspriset för 
Sjuhäradshästen kommer på festen så våra medlemmar kan glädjas med den som får priset. 
Under kvällen äter vi lite god mat, köper lotter, pratar och har trevligt som vanligt. Denna gången med lite 
avstånd till varandra. Kvällen avslutas med kaffe. 
Kostnader för icke medlemmar är 250 kronor/person. Medlemmarna betalar 150 kronor/person. 
Barn och ungdomar under 16 år äter gratis, så ta med dina ungdomar också på festen. 
Anmälan senast den 3 november  
till Agneta 070-5946740 eller Nils-Gunnar 033-280202, 0709-669930 

 

”Föreningens Bankgiro” 

Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening                          

Bankgiro 820 – 1204   
Kassör Berit Andersson.  
Mail: bea.uhamn@telia.com 
 
”Årsavgift” 
Medlemsavgiften för år 2020 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 vid betalningen.  
 
Kom också ihåg att 
Medlemskap i regional förening och SWB är ett krav för att få deltaga i SWB’s arrangemang. 
 
Nya medlemmar som betalar årsavgift för 2020 från 1 oktober blir medlemmar för 2021 för samma 
peng. 
 
Medlemsutskick och anmälningsblankett till fölmönstringen kommer att finnas på hemsidan:  
www.sehf.se  

 
 

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING 
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