Inbjudan till exteriörbedömningskurs
Missa inte tillfället att delta på en mycket intressant heldagskurs arrangerad av SWF!
Rutinerade exteriördomaren och ridskolechefen Gunn Johansson från Burhults Stuteri &
Ridskola i Lerum kommer vara vår kursledare. Vi är många som undrat vad domaren
egentligen menar när hen skrivit på bedömningsprotokollet att hästen/ponnyn har en väl
liggande bog eller är parallellförskjuten. Gunn rätar ut alla våra frågetecken på ett
pedagogiskt och bra sätt.
Förmiddagen ägnas åt teori om hästens delar. Efter gemensam lunch blir det praktisk
övning i ridhus. Kursen är inriktad på welshponnyer och dess sektioner. Hästar och
ponnyer av andra raser kan också dyka upp. Detta är alltså en kurs som passar alla
hästintresserade personer.
Medlem i Svenska Welshponny och Cobföreningen betalar endast 500 SEK och övriga 600
SEK Ungdomar upp till 26 år ingår i Young Handler Award, de går kursen för halva priset
250 SEK. Fika och lunch ingår. Senaste anmälningsdag 23/3 2020. Anmälan är bindande.
OBS!

Begränsat antal platser max 15 st

När?

Lördag 4 april 2020. Klockan 10:00 – ca 17:00.

Var?

Stuteri Humlegården, Nossebro, Vägbeskrivning om man kommer på E 20 ca 1,5 mil
norr Vårgårda eller ca 1,5 mil söder Vara sväng vid skylt Jonslund, Nossebro väg 186
kör ca 3 km sväng vänster vid skylt Höketorp, första gården vänster sida skylt
Kennel/stuteri Humlegården ni är framme. Hittar ni inte ring Ann 0708-237449

Hur?

Kontakta Sara Strömberg på stuterimicks@gmail.com eller ring Michael Strömberg tel
0702–095302

Kostnad?

500 SEK för medlem i SWF, 600 SEK för övriga. Fika och lunch ingår. Ungdomar upp
till 26 år ingår i Young Handler Award, de går kursen för halva priset 250 SEK

VÄLKOMMEN!
Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet
(SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och
exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS).
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet
mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år
ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.

