FNH SKÅNE Infoblad – 3/2018
Vi vill rikta ett stort tack till Lissbo gård (Inger och Martin Andersson) för initiativ till och fint anordnad
träningsdag med Anna Carin Månsson som hölls på gårdens anläggning den 2 juni.

Premiering: Lördagen den 14 juli är det dags för årets sommarpremiering i Önnestad. Kontaktperson är
Sara Käck 0730-849367. Det behövs fler funktionärer så kontakta Sara om du kan hjälpa till en stund
under dagen.
Visningsträning inför premieringen: Tisdagen den 3 juli kl. 18.30 är Ni välkomna till Hästhagens gård, 241
96 Stockamöllan för att prova på att visa häst och skaffa Er mer kunskap kring detta. FNH Skånes unga
duktiga visare Linda Liljekvist och Tobias Ström kommer att tipsa och visa hur man gör för att åstadkomma
prydlig visning av sin häst. Erfaren häst kommer finnas på plats, om Ni vill prova, eller så tar man med sin
egen. Både Linda och Tobias visade hingst på Grevagården, Skövde, senast i våras med väldigt fin kritik av
premieringsnämnden för väl visade hästar.
FNH Skåne bjuder medlemmar på lättare fika.
Tar Ni med egen häst, vänligen meddela detta vid anmälan.
Ta chansen och få tips av de som kan! =)
Anmälan görs till Annki Ehnberg på 0702 551339 senast den 2 juli.

Körträning: Det kommer att ordnas träning inför körproven någon vecka innan premieringen. Detaljer är
inte klart i nuläget, mer information kommer finns på hemsidan och facebook eller kontakta Paul Erik Lang
0736-438047eller Sara Karlsson 0708-394103.

FNH Skåne medlemsmöte: Sommarträff för FNH medlemmar!
Tisdagen den 24 juli kl 19.00 är Ni välkomna till Håkan Andersson i Linderöd.
Vi samlas och äter något gott, som Håkan ordnat. Dricka medtager var och en, styrka väljer man själv ! På
agendan står genomgång av ev motioner till RIKS FNH årsmöte i augusti, samt goa samtal om allas vårt
stora intresse – den nordsvenska hästen! I år kommer dessutom Linnea Hedström spela lite folkmusik för
oss. Anmälan görs till Håkan på tel 0703-222257 senast den 23 juli. Varmt välkomna!
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