Välkomna till Svenska Welshponny och Cobföreningens konferenshelg
16 – 17 november 2019 på Stora Hotellet Scandic, Nyköping
Program lördag 16 november
Klockan
11:30 Lunch på hotellet.
12:00 Inskrivningen börjar.
12:30 Välkomna! Inledning.
12:35 Fång och tänder – Ove Wattle, legitimerad veterinär, docent, universitetslektor för
hästkirurgi och hästodontolog på SLU i Uppsala. Utsågs till Årets Veterinär 2012. Missa
inte tillfället att lyssna på och ställa frågor till en av Sveriges främsta experter på
sjukdomen fång och få kännedom om varför kontroll av hästens tandstatus är så viktig.
14:40 Eftermiddagsfika – En rejäl Taste Brake!
15:00 Fång och tänder fortsättning – Ove Wattle.
16:45 Vad gör hingstlicensansvarig? Redovisning av hingstarna – Ann Wadström.
17:15 Spännande populär frågesport – Fina priser, ära och berömmelse till vinnarna.
19:00 Gemensam middag med efterföljande sedvanlig prisceremoni. Hotellets
restaurangbuffé, kaffe och dessert. Valfri måltidsdryck betalas direkt till hotellet.

Program söndag 17 november
Klockan
09:00 Marknadsföring av våra welshar. Världspremiär av SWF:s reklamfilm – Ylva Lindh,
SWF:s ordförande.
10:00 Förmiddagsfika – Smörgås, frukt, liten sötsak och dryck.
10:20 Marknadsföring av våra welshar fortsättning – Ylva Lindh.
11:00 Från föl till treårstest – Johan Becker från Ekbäckens stuteri berättar för oss hur han
tränar och förbereder föl och unghästar inför delmålet treårstest.
12:00 Vår huvudsponsor Agria - Angela Hallberg, ett av försäkringsbolagets ombud.
12:30 Jubileumsåret 2020 och därefter avslutning.
13:00 Lunch på hotellet.

Forts. inbjudan till Welshkonferens

Anmälan senast fredag 18 oktober som görs genom inbetalning enligt nedan.
Alternativ:
1. Hela konferensen med boende i delat dubbelrum lö-sö. 2 lunch, 2 fika, 1 middag. 1 225
SEK.
2. Hela konferensen med boende i enkelrum lö-sö. 2 lunch, 2 fika, 1 middag. 1 550 SEK.
3. Hela konferensen med boende i delat trebäddsrum lö-sö. 2 lunch, 2 fika, 1 middag. 1 175
SEK.
4. Hela konferensen med boende i delat fyrbäddsrum lö-sö. 2 lunch, 2 fika, 1 middag. 1 150
SEK.

5. Hela konferensen utan boende. 2 lunch, 2 fika, 1 middag. 800 SEK.
6. Hela konferensen utan boende. 2 lunch, 2 fika. 600 SEK.
7. Endast lördag med 1 lunch, 1 fika. 350 SEK.
8. Endast söndag med 1 lunch, 1 fika. 350 SEK.
9. Endast middag. 200 SEK.
10. Medlemsavgift i SWF. 300 SEK.
Kostnad ovan är av SWF subventionerade priser för dig som är SWF-medlem.
Icke medlem betalar 300 SEK extra per alternativ.
Inbetalning görs till SWF: pg 30202-6 senast 18 oktober. Ange Konferens och det eller de
alternativnummer du valt samt namn och telefonnummer/e-postadress. I samband med
inbetalningen skickar du även en e-post till sekreterare@swf.nu där du skriver Konferens i
ämnesraden och meddelar namn, adress och telefonnummer, det eller de alternativnummer du valt och ev. önskemål om t. ex. kost. Om delat rum – vänligen ange med vem
eller vilka.
Anmälan är bindande efter den 18 oktober. Det betyder att ni som bokar tidigt och får
förhinder alltså kan avboka fram till och med det datumet. Det är ett begränsat antal
platser i konferenslokalen så boka i god tid för att säkra en plats.
Kontaktperson för SWF:s konferens är Marie Nilsson, telefon 070-768 93 33 eller
sekreterare@swf.nu
OBS! I direkt anslutning till hotellet finns en stor allmän utomhusparkering med 300
platser. Det kostar 80 SEK för 24 timmar oavsett som man är hotellgäst eller inte.
Betalning via appen Q-park eller kort i automat. Det går inte att förboka parkeringsplatser.
För dig som vill åka tåg kan vi upplysa om att Nyköpings Centralstation ligger endast 900
meter från hotellet. Det blir en alldeles lagom lång promenad före och efter konferensen.
Varmt välkommen till en helg i welsharna tecken!

