Stjärnfallet

Nr 4 17

Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg

-Resa till Universeum- Hundpromenader-Föreläsning om klikerträning- Djurskötardag-Hubertusritt- Agility och rallylydnadsträning-Kör och ridddag- Föreläsning om djurkommunikation- Resa till Sweden international horseshow-

www.svenskablastjarnan.se

Svenska Blå Stjärnan
Älvsborgs ungdomsdistrikt och Norra Älvsborgs förbund.

Ordförande distrikt och förbund Sofia Albertsson
0708-81 53 20
Norra Järnvägsgatan 6A , 46234 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Kassör
Lena Delin
0736-822021
Karstorp Skogen
461 97 Sjuntorp
lenadelin@hotmail.com
Utbildningsansvarig Cristina Larsson 0322-400 05 0703-40 77 61
Rådjursvägen 15,
466 32 Sollebrunn cristina.l@bredband.net
PR, Stjärnfallet
Sofia Albertsson
0708-81 53 20
Norra Järnvägsgatan 6A, 462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se

Lilla Edets kår och ungdomsavdelning pg 22 01 15-0
Kontakt
Anneli Holmberg 0708-230 186, 0520-65 40 14
Åby 125, 463 92 Lilla Edet
anneli.holmberg@svenskablastjarnan.se
Bjärke ungdomsavdelning pg. 43 39 08-1
Ordförande
Pia Byberg
0322-49207, 0705 52 13 58
Granåsvägen 7, 441 91 Alingsås
byberg.pia@gmail.com

Trollhättans kår och ungdomsavdelning pg 22 01 15-0
Ordförande
Carina Chröisty
070-2039989
Kärret
460 21 Upphärad chroisty@hotmail.com
Vänersborgs ungdomsavdelning pg 22 01 15-0
Ordförande
Sofia Albertsson 0708-815320
Norra Järnvägsgatan 6A, 462 34 Vänersborg
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Södra Älvsborgs ungdomsavdelning
Kontaktperson
Mari Strömbom
Vintergatan 25B, .50460 Borås

0763-151008
mari_strombom@hotmail.com

Ordförande hästsektionen Carina Chröisty 070-2039989
Kärret
460 21 Upphärad chroisty@hotmail.com

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 25 kr per familjemedlem.
Medlemsavgiften till hästsektionen är 80 kr till och med 18 år. Du som är över 19 år
betalar 100 kronor.

2

Ändring angående utgivandet av Stjärnfallet
Stjärnfallet är Svenska Blå Stjärnan i Älvsborgs tidning som skickas ut
till alla helbetalande medlemmar i Norra Älvsborgs förbund, Bjärke,
Trollhättan, Södra Älvsborgs, Lilla Edet samt Vänersborgs ungdomsavdelningar.
Stjärnfallet har skickats ut fyra gånger per år, något som nu kommer att
ändras. Fortsättningsvis så kommer tidningen att ges ut två gånger per
år; en tidning i december och en i augusti Detta betyder att alla aktiviteter som kommer att ske under ett halvår framöver publiceras samtidigt, perfekt för den som vill planera sina dagar i god tid!
Ibland kan aktiviteter komma att bokas med kort varsel och därmed inte
hinna publiceras i tidningen. Sådana aktiviteter kommer att publiceras
på vår hemsida samt på Facebook. På näst sista sidan i denna tidning
finns namnen till våra Facebooksidor publicerade, adressen till Svenska
Blå Stjärnan Älvsborgs hemsida är http://svenskablastjarnan.se/harfinns-vi/norra-alvsborg/
Att ge ut tidningen två gånger per år är bättre för miljön, och det är bättre för föreningens ekonomi!
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Bjärke
Svenska Blå Stjärnan bildades 1917 och firar hela 100 år.
Det är 40 år sedan vår avdelning Bjärke bildades.
Mycket har hänt under dessa år men vår grundstomme står fast att vara en
mötesplats för djurintresserade i alla åldrar.
Vi vill fira detta tillsammans med våra medlemmar genom att erbjuda roliga
och subventionerade
aktiviteter så skynda er att anmäla .
Välkomna

Höstlovsresa till Universeum
Tisdag 31/10 Bussresa med start 9.00 från Sollebrunn 9.30 Alingsås.
Återresa 15.00 från Göteborg.
Kostnad 100 kr för vuxen inkluderat resa+ entré Gratis för barn och ungdom
t.o.m 18 år.
Medlemskap erfodras 100kr enskild 25kr tillkommer / familjemedlem.
Medlemmar från andra avdelningar får åka med bussen men får erlägga egen
entré avgift.
Anmälan senast18/10 till Cristina 070-3407761
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Hundpromenad
Lördag 14/10 kl 11 i Gräfsnäs
Kom med din hund och gå med oss i Gräfsnäs slottsparks vackra omgivningar.
Vi gör lite aktiveringsövningar i all enkelhet om deltagarna känner för detta.
Ta gärna med lite fika så vi kan slå oss ner och prata lite hund.
Kostnad medlemskap 100 kr 25 kr tillkommer per familjemedlem
Anmälan till Pia 0705-521358

Klickerföreläsning- kurs
Instruktör Ing - Britt Fogelberg
Lördag 25/11 kl 10-14
Plats Magra bygdegård
Klickern är ett fantastiskt hjälpmedel i kommunikationen med djur.
Den förstärker när ditt djur gör rätt vid inlärning eller problemlösning.
Passar oavsett vilket djur man vill klicka.
Här får du grunderna för att komma igång med klickern.
Hundägare har möjlighet att ta med sin hund.
Kostnad 150 kr för medlem 200 kr för icke medlem fika ingår.
Medlemskap 100 kr 25 kr tillkommer per familjemedlem.
Anmälan senast 8/11 till Pia 0705-521358
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Djurskötardag på Nolhaga Djurpark
Kom och var med och sköt om djuren på parken.
Från 6 år och uppåt
Fredag 3/11 kl 8.30-12.00
Kostnad medlemskap
Varma kläder och matsäck .
Begränsat antal platser
Anmälan senast 22/10 till Pia 070-5521358

Hubertusritt på Vinterholm
Söndagen den 29 oktober kl 11.00 träffas vi på Vinterholms gård mellan Åsaka
och Upphärad för att rida eller köra tillsammans. Före vi ger oss iväg på långturen, bjuds det på glögg och pepparkaka, när vi kommer tillbaka äter vi korv
med bröd. Det blir ingen jakt efter någon rävsvans, men nog så trevligt ändå.
Alla medlemmar är välkomna och har du ingen häst med dig, finns det plats att
åka med i en vagn. Kostnaden är 50kr.
För anmälan kontakta Therese Lundin 0733-481784 eller via
therese.lundin75@gmail.com
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Agility och Rallylydnadsträning
Under vintern har vi träning i ett ridhus. Du som gått agilitykurs hos oss eller
lärt dig agility på annat ställe är välkommen. Det finns också möjlighet att
träna rallylydnad.
Tid: Varannan söndag klockan 15.00-17.00
Fika finns att köpa.
5/11, 19/11, 3/12 och 17/12
(17/12 bjuder vi på julfika.)
14/1, 28/1, 11/2, 25/2
samt 11/3 obs: tiden 14.00-17.00 där har vi en liten träningstävling.
Plats: Ridhuset Krusetorpet i Lindveden, Trollhättan. Sväng av 45:an vid norra
avfarten till Sjuntorp. Ridhuset ligger några 100 meter in på Sjuntorpsvägen.
Träningsavgift: 250 kronor för hela vintern, sätts in på PG 22 0115-0.
Om du inte tränar november-december, är kostnaden 200 kronor för januarimars.
Anmäl dig inför varje gång till maj.duberg@hotmail.com
eller sms 073 40 16 241
Välkomna!
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Hundpromenad
Välkomna på promenad med Svenska Blå Stjärnan.
Vi samlas på parkeringen vid Onsjöskolan i Vänersborg
Söndag 26/11 klockan 14.00.
Tema: Tricks och lydnad.
Alla hundar ska vara kopplade.
Ta med fika.
Pi leder promenaden.
Du är välkommen att gå med en gång och lära känna oss, vill du sedan gå med
flera gånger, vill vi att du blir medlem.
Anmälan till Pi.
0521-16609.
052116609@telia.com

Kör- och riddag hos Lars-Åke Johansson
Dagen kommer bland annat innehålla körning av Lars-Åkes nordsvenskar och
ridning för de som vill. Stålhätteskor är en stark rekommendation då det är
stora och tunga hästar som ska hanteras. Det kommer bli en rolig och lärorik
dag ute i den underbara naturen hos Lars-Åke tillsammans med fina hästar.
När: 5 november 10.00-16.00
Var: Ryasjö hästgård (ca 3 mil från Borås, vid anmälan lämnas ytterligare vägbeskrivning)
Hur: Oömma kläder och matsäck ska tas med. Hjälm är obligatoriskt.
Anmälan: isabel.tikka@svenskablastjarnan.se senast 10 oktober
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Föreläsning om djurkommunikation
Söndag den 26 november så kommer Anna Strandlind till Halvorstorps
föreningsgård i Trollhättan och föreläser om medial djurkommunikation. Anna
arbetar som medium och djurkommunikatör, hon är konstnär och arbetar med
friskvård och hälsa. Under föreläsningen kommer Anna att berätta om vad
djurkommunikation är för något, vad det innebär och hur hon arbetar.
Vad är en aura, vad innebär kroppens chakran och vem är Ärkeängeln Arielle?
Kommer hunden att berätta matte eller husses hemligheter om en djurkommunikatör kommunicerar med den? Svaren på detta får du under en spännande
eftermiddag i djurens kärleksfulla energier!
Föreläsningen är den 26 november klockan 16.00 på Halvorstorps föreningsgård (Kåtene gård) i Trollhättan. Kostnad: 100 kronor. Åldersgräns: från 15 år.
Anmäl dig senast den 19 november till sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Välkomna!

Foto: Anki Johansson
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Resa till Sweden international horseshow
Sweden International Horse Show 2-3 december - vill du följa med!?!
Vi åker 7.30 lördag morgon från Sollebrunn och hämtar upp övriga på Överby
Köpcenter. När vi kommer upp till Stockholm och Friends arena runt middagstid går vi runt på Hästmässan och kan besöka hästar på Stallbacken innan
vi går in på familjematine´n 15.00. Vi kommer även att se kvällsföreställningen
med internationell hoppning mellan 19.00-23.00.
Bussen hämtar oss därefter och kör oss till hotellet där vi övernattar. Hemresan
startar efter hotellfrukosten söndag morgon.
För att denna fantastiska hästupplevelse skall gå att genomföra för Svenska Blå
Stjärnans medlemmar till ett starkt reducerat pris behöver vi fylla en buss för
35 personer med minst hälften ungdomar under 26 år. Medlemmar under 15
år behöver ha med en vårdnadshavare som förstås är medlem i SBS. Lägsta
ålder för att åka med är 6 år. Resan vänder sig främst till medlemmar i Bjärke,
Lilla Edet, Vänersborg, Trollhättan och södra älvsborgs ungdomsavdelningar
samt Norra Älvsborgs förbund. I mån av plats så tar vi emot anmälningar från
medlemmar från andra håll i landet.
Bussresa, två föreställningar och hotellövernattning kostar enbart 500 kr/person som betalas på pg. 220115-0 senast 22/10
Eftersom biljetter, buss och hotellrum skall bokas är anmälan bindande samt
tiden för att bestämma sig är enbart till 22 oktober.
Anmälan via mail till ulrikaeriksson1@icloud.com med namn och födelsedata.
Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald och att detta sker på svenskablastjarnan.se 100 kr och därefter 25 kr/ familjemedlem.
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Du vet väl om att vi finns på Facebook?
Svenska blå Stjärnan i Älvsborg: Svenska Blå Stjärnan Älvsborg
Hästsektionen: Älvsborgsstjärnornas Rid&Körsällskap
Hundsektionen: SBS Hundsektion
Vänersborg: Svenska Blå Stjärnan Vänersborgs ungdomsavdelning
Trollhättan: Svenska Blå Stjärnan Trollhättan ungdomsavdelning
Lilla Edet: Svenska Blå Stjärnan Lilla Edets Ungdomsavdelning
Bjärke: Svenska Blå Stjärnan-Bjärke
Södra Älvsborg: Kommer inom kort!

Glöm inte vår hemsida!
http://svenskablastjarnan.se/har-finns-vi/norra-alvsborg/
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14/10 Hundpromenad, Gräfsnäs
29/10 Hubertusritt
31/10 Resa till Universeum
3/11 Djurskötardag, Nolhaga
5/11 Agility- och rallylydnadsträning
5/11 Kör- och riddag hos Lars-Åke Johansson
25/11 Klickerföreläsning/kurs
26/11 Hundpromenad, Vänersborg
26/11 Föreläsning om djurkommunikation
2-3/12 Resa till Stockholm international horseshow

www.svenskablastjarnan.se
Vill du ha med något i Stjärnfallet?
Maila till: sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Manusstopp för nästa nummer är den 15 december.
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