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Välkommen till våra aktiviteter!
Under 2018 kommer det att ges ut två nummer av Stjärnfallet. Nummer ett,
som du nu läser, skickas ut i januari månad och nummer två kommer att
skickas ut i augusti. I detta nummer finner du aktiviteter fram till juni, men för
att inte missa extra aktiviteter som inte finns med i tidningen så rekommenderas du att ta en titt på vår hemsida eller kolla in våra Facebooksidor. Du kan
också fråga ledaren för aktiviteterna du är med på om fler aktiviteter.

http://svenskablastjarnan.se/har-finns-vi/norra-alvsborg/
Detta heter våra olika sidor 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
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Årsmöten 2018
Norra Älvsborgs förbund
Norra Älvsborgs förbund bjuder in till årsmöte söndag den 25 februari klockan
17.00, på Magnetvägen 20 i Trolhättan.
Anmälan till Sofia sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se Välkommen!

Älvsborgs ungdomsdistrikt
Älvsborgs ungdomsdistrikt bjuder in till årsmöte söndag den 25 februari
klockan 16.00, på Magnetvägen 20 i Trolhättan.
Anmälan till Sofia sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se Välkommen!

Bjärke ungdomsavdelning
Årsmöte måndag 5/2 kl 18.00 i SBN
Anmälan Pia 0705-521358

Vänersborgs ungdomsavdelning
Vänersborgs ungdomsavdelning bjuder in till årsmöte söndag den 11 februari
klockan 16.00 i Stall Önafors. Anmäl dig om du vill komma till
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Varmt välkommen!
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Trollhättans ungdomsavdelning
Trollhättans avdelning av Svenska Blå Stjärnan kallar till årsmöte söndagen den
18 februari 17.00. Vi samlas i vår nya lokal på Magnetvägen 20 i Trollhättan,
mitt emot Beijers byggmaterial på Skogstorpa.
Välkomna

Lilla Edets ungdomsavdelning
Välkommen på Lilla Edets Ungdomsavdelnings årsmöte den 21 februari kl
18.30 på Mötesplatsen i Lilla Edet
Vi bjuder på fika. Ingen anmälan behövs.

Älvsborgsstjärnornas Rid & Körsällskap
Älvsborgsstjärnornas Rid & Körsällskap kallar till Årsmöte för sina medlemmar söndagen den 18 februari 16.00 i vår nya lokal på Magnetvägen 20, mitt
emot Beijer Byggmaterial på Skogstorpa området, i Trollhättan.
Välkomna
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Vill du vara med och påverka?
Valberedningen för Norra Älvsborgs förbund av Svenska Blå Stjärnan söker
med ljus och lykta efter medlemmar som vill sitta med i förbundsstyrelsen
2018-19. Vi har ett stort behov av nya krafter som vill vara med och bla. samordna aktiviteter för Svenska Blå Stjärnan.
Är du en av dem som har funderat på att jobba ideellt för din förening, vara
med att påverka och utveckla tillsammans med likasinnande djurintresserade medlemmar är du välkommen att höra av dig till Valberedningen inför
årsmötet 25/2.
Tveka inte utan hör av dig till Carina Chröisty, valberedningens sammankallande, så snart som möjligt. chroisty@hotmail.com
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Invigning av Trollhättans ungdomsavdelnings nya lokal
Trollhättans avdelning byter föreningslokal och bjuder in våra medlemmar på
invigning.
1/1-18 byter vi lokal för våra aktiviteter så som kaninhoppning etc.
Kåtene gård som vi har fått ha gratis för vår verksamhet i väldigt massa år skall
rivas och vi har hittat en lokal som vi nu får hyra. Den ligger på Magnetvägen
20 mitt emot Beijers Byggmaterial på Skogstorpa.
18/2 kl. 13.00 -15. bjuder vi in alla medlemmar och intresserade för att inviga
vår nya lokal och då kommer vi att bla. visa upp kaninhoppning och ha ponnyridning.
Välkomna!

Gräsklippning!
Vi behöver bli fler som hjälps åt att klippa planen vid hundstugan i Brunnered.
Har du möjlighet att klippa någon vecka under säsongen 2018?
Vi har en motorgräsklippare och det tar ca 1 timme och 15 minuter att klippa.
Maila Maj om du kan bidra eller för mer info! Tack på förhand.
maj.duberg@hotmail.com
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Bjärke
Hoppas ni haft en härlig jul och är nyfikna på vad Bjärke har för aktiviter i vår.
Vi har inga datum spikade men vi lägger ut på vår Fb sida så fort vi vet! men
ring eller maila oss om ni har frågor eller kan tipsa oss om olika aktiviteter.
Årsmöte måndag 5/2 kl 18.00 i SBN
Anmälan Pia 0705-521358
Vi kommer att ha Djurskötardagar på Nolhaga på sportlovet och påsklovet.
Vi kommer att göra någon form av bussresa till en aktivitet som lämpar sig för
alla åldrar.
Ponnytravet på Axvalla.
Hund
Det kommer bli någon form av föreläsning - kurs eventuellt Nose work
Friskvård
Hundpromenader
Har varit lite trögt att få igång dessa men anmäl intresse.
Vi söker er som har intresse av att ta tag i kaninhoppning.
Det finns massor av fina hinder som väntar på att få användas igen.
Åter igen hör gärna av er med idéer eller om ni vill engagera er i styrelse eller
som ledare.
Välkomna till oss hälsar Bjärke styrelsen /Pia 0705-521358
byberg.pia@gmail.com
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Agility som aktivering
Om intresse finns tänkte vi ha en helg med agility! Vi tar emot anmälningar
från dig som är nybörjare, såväl dig som gått kurs. För att kursen ska bli av
behövs 5-6 deltagare.
Datum: 5-6 maj 2018
Tid: 10.00-14.00
Plats: Hundstugan i Brunnered
Kostnad: 500 kronor
Fika ingår.
Det kommer finnas möjlighet till grillning, ta med det du vill äta.
Anmälan om intresse till: madde.j@hotmail.com
Välkomna!

Nosework
Är du intresserad av Nosework, nybörjar-eller fortsättningskurs till våren?
Då kan du mejla intresse till mig Marita Olsson, certifierad noseworksinstruktör.
marita.lerum@telia.com
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Hundpromenader
Välkomna med på Svenska Blå Stjärnans hundpromenader!
Alla hundar ska vara kopplade. Ta med fika.
Om du inte redan är medlem så är du välkommen att gå med en gång och lära
känna oss, sedan vill vi att du blir medlem om du tänkt gå fler gånger.
Söndag 18/2 klockan 13.00 obs tiden!
Stadspromenad med tema: Hundmötesträning.
Malin leder promenaden.
Samling på torget i Vänersborg.
Anmälan till: malin.frandsen@gmail.com
Söndag 18/3 klockan 14.00
Tema: Hinder och utnyttja skogen.
Eva leder promenaden.
Samling parkeringen lilla badplatsen Öresjö.
För att komma till lilla badplatsen vid Öresjö åker man först Edsätersvägen ut
mot Hjärtum. När man kommer till en korsning svänger man åt höger, Sen kör
man cirka tre km, friluftsfrämjandets hus ligger då på höger sida, men för att
komma till lilla badplatsen svänger man in på vägen som går till vänster ock
kör några hundra meter och är sedan framme vid badplatsen,
Anmälan till: eva.lantz1965@gmail.com
Söndag 22/4 klockan 14.00
Tema: Leta godis.
Cecilia leder promenaden.
Samling hemma hos henne:
Kör genom Vargön mot väg 44 mot Lidköping. Man kör genom Lilleskog
mellan de två bergen. Sedan kommer en skylt om avfart mot Gaddesanna åt
vänster. Där kör man av och ut på Vänersnäs. Sedan är det ca 5 km längs stora
vägen. Man passerar Margreteberg på vänster sida och så småningom en liten
skylt där det står Stora Lund och sedan en liten skylt där det står Lilla Lund.
Här är vägen kurvig. Fortsätt bara på huvudvägen. Strax efter skylten med Lilla
Lund ligger många hus på höger sida. Vi bor efter det gula huset. Ett stort rött
hus med växthus i trädgården. Om ni kommer till kyrkan har ni kört alldeles
för långt! Samåk gärna då det är ont om parkeringsmöjligheter.
Anmälan till: ceciliagneib@gmail.com
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Söndag 20/5 klockan 14.00
Tema : Inkallning i lina. Ta med egen eller några finns att låna.
Anneli leder promenaden.
Samling vid Bygdegården i Hjärtum för vidare gemensam färd till Väktorsjöarna.
Anmälan till: anneliholmberg@telia.com
Söndag 17/6 klockan 14.00
Tema: Rallylydnad.
Birgitta leder promenaden.
Samling vid parkeringen Gamle Daln i Trollhättan. (Slussarna.)
Kör förbi Slussboden och över krönet, ner för brant backe. (trots skylt att man
inte får köra där)
Anmälan till: birgitta50b@gmail.com
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Kaninhoppning i Trollhättan
Nu drar vi igång med kaninhoppningen i Trollhättan igen!
Hoppningen startar tisdag 30 januari kl 18-19:30 på Magnetvägen 20,
och vi träffas på tisdagar samma tid under vårterminen.
Om du vill anmäla dig eller ställa frågor, hör av dig till Emma:
emmalidman77@gmail.com, tel 0738-301152, eller Karin: tel 0733722052.
Hoppningen kostar 20kr/tillfälle och deltagare.

Kaninhoppning i Vänersborg
Kaninhoppningen i Vänersborg startar igen den 8 maj, därefter 15/5 och 22/5.
Tid: 18-19.30, vi håller till på Lundvägen 20 på Blåsut. Vi varvar hoppning med
teori, såväl nybörjare som erfarna hoppare hälsas välkomna!
Vid frågor kontakta Sofia: sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se

Kaninhoppning i Lilla Edet
Välkommen till vår kaninhoppningen som startar igen onsdagen den 28 mars.
Vi kommer att vara i Ströms Slottspark bredvid Slottscaféet.
Tiden är 18.00-19.00.
Ingen anmälan behövs, för mer info kontakta Anneli 0708-230 186, anneliholmberg@telia.com

Kaninhoppningstävling
Fira nationaldagen i Lilla Edet!
Onsdagen den 6 juni blir det tävling i kaninhoppning i Ströms slottspark.
Rak bana, 15cm, 25cm och 35cm.
Krokig bana 15cm, 25cm och 35cm.
Första start kl.10.00
Anmäl dig senast 1 juni till
Anneli Holmberg anneli.holmberg@svenskablastjarnan.se
0708-230 186, 0520-65 40 14
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Ponnyläger med övernattning
För andra gången har vi läger med övernattning här på stall Vinterholm, mitt
emellan Åsaka och Upphärad. Vi kommer hitta på mycket roliga saker tillsammans, såsom; handlerhoppning, ponnyagility, tävlingar, bad m.m.
Vi ordnar med mat och fika under båda dagarna.
Det man behöver ha med sig är:
-Madrass
-Täcke, kudde, lakan m.m.
-Badrumsartiklar
-Badkläder
-Kläder efter väder
-Ridhjälm (om man inte har så finns det möjlighet att låna)
-Ficklampa
Ta med något mer om ni önskar som t.ex. godis och dricka, men det får i så fall
inte innehålla nötter.
För att delta i detta roliga läger behöver du vara mellan 8-14 år och vara
medlem i Svenska blå stjärnan, samt betala en lägeravgift på 150kr. Man måste
vara medlem och betalat medlemsavgiften innan anmälan till lägret kan göras.
För att bli medlem går man in på www.svenskablastjarnan.se och klickar sig
vidare därifrån.
Lägret startar kl 15.00 30/6 och avslutar vid 15.00 1/7.
Anmälan och andra frågor görs till ungdomsledare Emilia Fagerberg:
0708243293
Sista anmälningsdag är den 16/6.

Mvh
Emilia, Ellen & Lisa
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Föreläsning och studiebesök hos Anne Dirksen
Söndagen den 15 april (Obs, nytt datum!) klockan 14-17 kommer vi att
åka till Anne Dirksen från Relationsbaserad hästträning för att lyssna på
föreläsningen
“Hästens känslor” och sedan se hur Anne arbetar praktiskt med sina hästar.
Föreläsningen kommer att ta upp ämnen som hästens sju känslosystem,
känslor i träningen, effektiv miljöträning och problemlösning.
Anne bor i Sjuntorp, adress och vägbeskrivning får du vid anmälan.
Kostnad för dagen är 50 kronor, vilket sätts in på postgiro innan föreläsningen.
Anmäl dig till Sofia Albertsson sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se senast
den 8 april. Anmälan är bindande.
Välkomna!

Persedelvård, vad är det?
4 februari kl. 13.00 samlas vi i Trollhättans nya föreningslokal på Magnetvägen
20 för att förkovra oss mer i ämnet. Ett bra tips är att ta på oömma kläder...
Anmälan till chroisty@hotmail.com senast 1 februari
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Studiebesök hos Peter Gerborn
Studiebesök hos Peter Gerborn i Bäreberg utanför Nossebro 11/2 kl. 11.00
Peter med familj är bla. hingsthållare till Nordsvenska Brukshästar och är med
och visar upp körning på stora hästmässor och arrangemang, bla. på Friends
Arena i Dec-17 där han körde sina vackra hingstar framför olika sorters vagnar. Han kommer att berätta sin syn på hantering av hästar och körning, om
vädret tillåter kommer vi även att få åka häst och vagn.
50 kr/person kostar besöket och betalas in på pg. 220 115-0 senast 5/2 - glöm
inte att skriva namn, anmälan är bindande. Anmälan till chroisty@hotmail.
com senast 5/2 Ev. samåkning kan ordnas.

Aktivering med häst
Aktivering med häst 8 april 10.00-13.00 i en paddock vid Slätterna utanför
Trollhättan.
Då har vi en introducering i hur man kan aktivera sin häst från backen. Vi
plockar fram vår cirkuspall, gungbräda, presseningar mm. för att träna förtroendet mellan häst och människa. har du ingen egen häst kan du få låna för att
prova på. Träns och grimskaft och godis till den egna hästen tas med.
Hjälm är ett måste, kan lånas, ta med fika då vi kommer ha en paus mitt i för
att vila våra och hästarnas hjärnor...50 kr kostar det och skall betalas in på pg.
220 115-0 senast 3/4- bindande anmälan.
Anmälan till chroisty@hotmail.com senast 3/4
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Studiebesök hos Annika Wärmefjord
Studiebesök hos Annika Wärmefjord 21 januari kl. 16.00
Annika bor i Annesta by utanför Främmestad och föder upp hopphästar.
Vi får träffa hennes halvblodshästar i olika åldrar och utbildningsgrad,
hon kommer att delge hur hon tänker med uppbyggnad och träning av
unghästar till den färdiga tävlingshästen och vad hon ger dem i foderväg
för att de skall bli hållbara individer. Annika svarar gärna på frågor om
foder och träning utifrån de erfarenheter hon har samlat på sig genom
åren.
25 kr/person kostar besöket och betalas in på pg. 220 115-0
Anmälan till chroisty@hotmail.com senast 17/1. Bindande anmälan.

Stallträffar
Till våren drar stallträffarna på stall Vinterholm, igång igen! Ett roligt
ställe mitt emellan Åsaka och Upphärad, fyllt med hästar, kompisar och
annat kul! För att kunna delta i stallträffarna behöver du vara mellan
8-14 år och medlem i Svenska blå stjärnan.
Till träffarna medtages matsäck och vi bjuder på lite fika. Om ni har en
egen hjälm använder ni den, annars finns det att låna.
På stallträffarna gör vi t.ex. voltige, handlerhoppning, löshoppning, ponnyagility och olika lekar. Varje träff kommer att ha ett specifikt tema.
Vårens datum är 25/3, 15/4, 29/4 och 13/5. Tiden vi ses dessa dagar är
mellan 10.00-13.00. Om detta låter roligt så kan du anmäla ditt intresse
senast 20/3, därefter meddelar ni senast tre dagar innan stallträffen om
ni kommer eller inte.
Anmäl er till ungdomsledaren Emilia Fagerberg: 0708243293.
Hoppas vi syns!
Emilia, Ellen & Lisa
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Hästiga aktiviteter i Stall Önafors
Söndag den 15 april träffas vi i Stall Önafors i Vänersborg och hittar på hästiga
aktiviteter tillsammans. Vad vi kommer att göra är öppet för förslag, du behöver inte ha egen häst för att vara med under denna dag.
Anmälan till Anna-Karin senast den 11 april sandberg.annakarin@gmail.com
Välkomna!

Studiebesök och repdagar
Ullfarmen
Studiebesök hos får, lamm och vallhundar i Gräfsnäs.
Förbundsaktivitet- repdagar
För dig med överenskommelse finns möjlighet att göra repdagar.
Mer information kommer att finnas på Facebook:
Svenska Blå stjärnan - Bjärke Eller ring Cristina Larsson 0703 407 761
epost cristina.l@bredband.net
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Föreläsning om djurskydd inom lantbruket
Svensk djurskyddslag säger att djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende. Men vad innebär detta för djuren i praktiken? Och vad räknas
som naturligt beteende?
Hur ser djurhållningen ut i övriga Europa? Hur påverkar EU?
Om detta och mycket mer berättar Bo Algers (veterinär och professor
emeritus i husdjurshygien vid institutionen för husdjurens miljö och
hälsa i Skara) den 15 februari på Magnetvägen 20 i Trollhättan. Klockslag publiceras på hemsidan/facebook. Det blir en lärorik kväll för alla
som är nyfikna på hur våra produktionsdjur har det och vart vi är på
väg.
Kostnad: 50 kr/person betalas till pg 220115-0. Anmäl dig senast den 5:e
februari till Ebba: ebba.binder.ryberg@gmail.com. Anmälan är bindande.
Välkomna!
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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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Vill du ha med något i Stjärnfallet?
Maila till: sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Manusstopp till nummer 2 2018 är den 3 augusti.
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