Inbjudan till Avelsvisarkurs för ungdomar del 2
Datum: 23-24 april
Plats: Ishof, Halmstad
Lärare: Elsa Mandal Hreggvidsdóttir och Charlotta Gripenstam. Avelsdomare Heimir
Gunnarsson samt gästföreläsare.
Ungdomssektionen arrangerar nu i samarbete med SIF Avel för första gången
Avelsvisarkurs del 2. Du som kan delta har tidigare genomfört Avelsvisarkurs del 1
alternativt att du tidigare visat en häst för totalbedömning vid en avelsvisning.
Kursen är för dig som är mellan 17 – 26 år. Med dig till kursen ska du ha en häst där
målsättningen är att du ska visa den på en avelsvisning både exteriört och i ridning.
Du behöver känna hästen väl sedan tidigare och den ska vara i god kondition.
Kursen inleds med en digital föreläsning för en gästföreläsare på kvällstid i april, tid
och datum meddelas vid kursbekräftelse.
Dag 1 tränar deltagarna på momenten i avelsvisning och dag två blir det en praktisk
visning för avelsdomare Heimir Gunnarsson.
I kursavgiften ingår kost och logi och boxplats för din häst. Om du behöver komma
dagen innan så anger du det vid anmälan.

Anmälan och kursavgift
Du anmäler dig via länken nedan. Sista anmälningsdag är 30 mars och antalet platser
är begränsade, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande och kursavgiften på 1800
kr faktureras och ska vara betald senast den 10 april för att du ska ha din plats på
kursen. Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkar/veterinärintyg. En
administrativ avgift på 20% återbetalas inte.
Frågor
För frågor gällande kursens genomförande, lämpliga hästar för kursen etc kontakta
Charlotta Gripenstam mail cgripenstam@gmail.com
För övriga frågor kontakta Ulrika Backan, mail ulrika.backan@wangen.se

Länk till anmälan
https://forms.office.com/r/3w8HH8FKsV

Välkommen till en rolig och lärorik kurs!
SIFs Ungdomssektion och SIF Avel

SIFs Avelsvisarkurs för ungdomar bedrivs inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som
finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2022 har HNS avsatt
närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och
brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan
staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

