MEDLEMSINFORMATION 1, 2022
Januari och februari månad har vi lagt bakom oss som innehöll en hel del blåst och regn. Mars
månad har börjat med uppehåll, svaga vindar och en hel del sol. Och det har blivit längre dagar där
vi njuter av ljuset både på morgonen och på kvällen. I trädgården blommar snödropparna och
vintergäcken. Och krokusen börjar också visa sig. Restriktionerna som vi har tampats med under
två års tid är nu äntligen släppta. Det innebär att vi kan återgå till det vanliga igen där vi kan träffas
och umgås på ett lite mer normalt sätt.

Årsmöte
I fjor hade vi årsmöte på Granbacken i oktober månad pga. restriktionerna. I år bjuder vi in till
årsmöte onsdag den 6 april.

Vi vill hälsa dig/er alla hjärtligt välkomna till Skåne Blekinge Ardennerklubbs
årsmöte onsdagen den 6 april 2022 kl. 19.00 på Ekerödsrasten.
Adress: Ekeröd 5278, 242 94 Hörby
Det serveras pannbiff med lök och kokt potatis och sallad. Lättöl eller vatten. Avslutas med
kaffe och liten kaka.
I år kommer det inte att vara någon föreläsare.
Pris: 200 kr per person
Det går inte att betala för maten på plats utan det ska göras i förväg till klubbens
bg. nr. 5745–6469 eller via Swish på nummer 123 268 81 74.
Anmälan genom inbetalning på klubbens bankgiro, senast 28 mars 2022.
Var snäll och ange antal, namn och ev. medlemsnummer (om du/ni hittar det).
Anmäl om du har specialkost, till Ann-Sofie Åkesson på asse6612@gmail.com eller
sms/telefon 070-573 71 23

Föreläsning
Fredagen den 11 mars 19.00 är det föreläsning av veterinär Jan Skidell på Högseröds
församlingshem. Jan Skidell kommer att prata om andningsorganen. Denna föreläsning skulle
egentligen ägt rum fredagen den 18 februari, men fick ställas in pga sjukdom. Anmäl dig till AnnSofie Åkesson på asse6612@gmail.com eller sms/telefon 070-573 71 23 om du är intresserad av
att vara med och lyssna.

Premiering
Bjärsjölagård 16 eller 17 juli
Önnestad 30 juli
Bollerup 6 augusti
Gånarp 4 september
Premieringen på Bjärsjölagård kommer som vanligt att äga rum, men det är ännu inte vid detta
utskick klart vilken dag det blir premiering på Bjärsjölagård. Det kommer att bli antingen lördag
den 16 juli eller söndag den 17 juli. Följ informationen på SH:s hemsida www.svehast.se .

Avelsvärdering på Grevagården
25 – 27 mars 2022
25 mars, 3-åriga gotlandsruss och 3-åriga ardennerhingstar
26 mars, 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev. bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar
27 mars, 3-åriga nordsvenska hingstar samt sundhetskontroll för ardenner och nordsvensk
Ev. bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen
Ev. bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag
Ev. bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen

Stadgarna
Stadgarna har varit med sedan klubbens start 1981. Stadgarna kommer att lyftas som en punkt på
årsmötet eftersom de behöver justeras. Bifogar både de tidigare stadgarna och förslag på de nya
stadgarna. Beslut kommer att tas på årsmötet.
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