Nyhetsbrev december Skara Hästland

Final för konsthästar
Gödselprojekt har startat
Tisdag 12 december blir det Horse and Art – konstutställning på Axevallatravet.
Utställningen blir finalen för Skara Hästlands projekt Konstnärliga hästar, och pågår kl 17-20.
Det blir också två samtal om hästen i konsten, det första kl 17 med konstnären Ingrid
Uppström. En timme senare, kl 18, ska konstkritikern Bo Borg prata om hästen i konsten i ett
lokalt perspektiv. Bo Borg är Skaraborgs vassaste konstkritiker och skriver bland annat
recensioner i Nya Lidköpingstidningen.

På Axevalla hästcentrum, som samordnar regionens utbildningar på Axevalla, blir det två
begivenheter i nästa vecka.
Onsdag 6 december blir det öppet hus kl 18-20 där naturbruksprogrammet visas upp. Alla
som vill se anläggningen och veta mer om utbildningen är välkomna, och det går även att få
prova ridsimulatorn. Föranmäl via denna länk http://bit.ly/2jjLoLo
Torsdag 7 december blir det en inspirationskväll med föreläsning av Johan Plate, som är
idrottspsykologisk rådgivare, författare och föreläser i prestationspsykologi. Han tar upp
modern forskning och diskuterar hur vi och våra prestationer påverkas av förändringar.
Inspirationskvällen är gratis, öppen för alla och Axevalla hästcentrum bjuder på fika. Det
enda du behöver göra är att anmäla dig via länken http://bit.ly/2zohQaG
Nu har startskottet gått för Skara Hästlands gödselprojekt. Många hästägare får betala dyrt
för att bli av med sin gödsel, och nu ska Skara Hästland tillsammans med Västra
Götalandsregionen göra en kartläggning av olika sätt att ta tillvara hästgödsel, samt
undersöka vilket som är det bästa sättet för vårt område med dess förutsättningar.

En styrgrupp leder arbetet, och i den sitter Per-Arne Henrysson, Västergötlands travsällskap,
Bo Grenabo Tapper och Camilla Linder, regionens naturbruksförvaltning, samt Louise
Albansson Brohede och Diana Svensk från Skara Hästland.
Kartläggningen ska vara klar i vår.
Youth Camp 2018 är namnet på det internationella islandshästlägret som sker på Axevalla
nästa sommar. Nyligen var representanter från Svenska Islandshästförbundet på Axevalla för
att inspektera anläggningen, och de var mycket nöjda med vad de såg. I april 2018 kommer
representanter från Internationella Islandshästförbundet på besök?

Vad händer i Skara Hästland? Vi behöver din hjälp med att lägga in evenemang på
hemsidan, så att det märks att det sjuder av liv i vårt område. Tävlingar i ridsport, trav och
western, större träningar och clinics, uppvisningar, premieringar – listan kan göras lång. Du
kan antingen lägga in evenemang själv genom den här länken
http://www.skarahastland.se/event/lagg-till-evenemang/
eller så skickar du ett mejl till anna.nyberg@skarahastland.se så löser jag det.

Evenemangen hittar du i Kalendern på Skara Hästlands hemsida.
Där kan du också läsa det senaste i raden av medlemsporträtt, av Mia Karlsson och Stefan
Pettersson som driver Stall Lilla Ekeberg. De får bland annat frågan varför de tror att så få
travföretag är medlemmar i Skara Hästland.

Till sist återstår bara att önska en

God Jul och ett Gott Nytt Hästår!
Välkommen att höra av dig med tankar, frågor och förslag, till mig eller någon i styrelsen.
Styrelsen i Skara Hästland
genom
Anna Nyberg, kommunikatör
070-663 13 33
anna.nyberg@skarahastland.se

Senaste nytt, kontaktuppgifter
till styrelsen och en lista
på medlemmar hittar du på
hemsidan
www.skarahastland.se

