Programmet nästan klart till
Hästivalen – kommer du?
Nyhetsbrev Skara Hästland juli 2019
Lördag 28 september är det dags för årets upplaga av SkaraHästivalen, som i år äger rum på
Axevalla travbana. Hästivalen blir ett samarrangemang mellan Skara Hästland, Axevalla
Hästcentrum, Svenska Hästavelsförbundet, Västergötlands Ridsportförbund, samt SLU.
Under dagen kommer det att vara Öppet hus på Axevalla Hästcentrum/gymnasieskolan,
liksom på travskolan. Därmed räknar vi med att mycket folk ska vara i rörelse på
anläggningen.
I körhallen blir det uppvisningar av olika slag, bland annat i regi av Svenska
Hästavelsförbundet. Populära dressyrardennern Torsten kommer tillbaka, och vi får en
haflingeruppvisning, samt visning av Working Equitation bland mycket annat.
Västergötlands Ridsportförbund arrangerar en ridskolekonferens under temat Ridsport
2025, Svenska Ridsportförbundets utvecklingsarbete. Det blir också en regionfinal i tävlingen
Folksam Hästkunskap Cup.
SLU:s bidrag blir en två timmar lång clinic med etologen Jenny Yngvesson, på temat
”Inlärning hos häst i teori och praktik”. Begränsat antal deltagare, föranmälan gäller. Mer
info på hemsidan inom kort.
Med detta brev följer ett erbjudande om att delta på mässan vid Hästivalen, eller synas på
andra sätt i marknadsföringen av Hästivalen. Hoppas du vill vara med, och sprid det gärna
vidare!
Vi vill också puffa för Hästföretagardagen i Skara torsdag 26 september. Skara Hästland,
SLU och HNS regionala koordinator arrangerar en halvdag kring den nya
hästföretagarstrategin, med Carl Dyrendahl från LRF Konsult. Mer info kommer så
småningom på Skara Hästlands hemsida.
Och redan torsdag 15 augusti blir det en hästföretagarlunch hos Åse Ericson Islandshästar.
Denna kan du läsa om bl a i Facebookgruppen Hästföretagare i Skara Hästland – du är väl
med där?
Ännu närmare i tid är årets stora travfest Skaraborg, Stochampionatet på Axevalla, 19-21
juli.
Läs mer på Axevallas hemsida. Axevalla rekommenderar att du köper biljett i förväg.

Slutligen vill vi gratulera Skara Hästlands medlem Sylvia Persson och hennes företag
SylviaKPersson som fått stöd av Leader för att utveckla sitt koncept kring coaching med häst.
Sylvia söker nu samarbetspartners. Mer information på www.sylviakpersson.se/kontakt

Du kan också läsa mera om detta på Skara Hästlands hemsida.
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet arbetar Skara Hästlands styrelse nu med olika
arbetsgrupper. Vi tar fram olika policyer och strategier, och presenterar resultatet efterhand.

Har du frågor, förslag eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig!

Somriga hästhälsningar
Anna Nyberg, kommunikatör Skara Hästland
anna.nyberg@skarahastland.se
070-663 13 33

Vi tar gärna emot tips på
hästevenemang i Skaraborg, till
Skara Hästlands kalender.
Maila till
anna.nyberg@skarahastland.se

