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betalar 100 kronor. Avgiften till hästsektionen sätts in på pg 92 97 94-6. Ange ÄRKS som meddelande
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Agility och Rallylydnadsträning
Du som gått kurs hos oss eller någon annanstans är välkommen att träna på vår
plan i Brunnered.
För att träna rally krävs ingen kurs innan.
Vi hjälps åt och har roligt.
Fika finns att köpa.
När: Torsdagar 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 och 2/6.
Liten träningstävling sista tillfället.
Klockan: 18.30 - 20.00
Kostnad: 250 kronor.
Sätts in på PG- konto 92 97 94-6
Anmälan till maj.duberg@hotmail.com
Välkommen!

Vårstädning i hundstugan Brunnered
Tisdag 12 april klockan 17.30-19.30
Vi hjälps åt att städa inne och ute i hundstugan, så det blir fint till utesäsongen
startar.
Har du rensningsverktyg, trimmer mm så ta gärna med det.
Vi bjuder på smörgås och dryck.
Meddela vid anmälan om speciella behov.
Anmälan till Maj
maj.duberg@hotmail.com
Sms till 073 40 16 241
Välkomna!
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Hundpromenader
Välkomna med på Svenska Blå Stjärnans populära hundpromenader.
Alla hundar ska vara kopplade. Tänk på att visa hänsyn och släpp inte fram
hundar till varandra, om de inte redan känner varandra.
Om du inte redan är medlem så är du välkommen att gå med en gång för att
lära känna oss, sedan vill vi att du blir medlem om du tänkt gå fler gånger.
Söndag 17/4 klockan 14.00.
Slätthult Trollhättan.
Om du är osäker på vägen dit, så kan man samåka från Ica Supermarket på
Sylte 13.45.
Tema: Leta godis.
Anmälan till Lissy
lissyhammare@yahoo.com
O70 36 702 46.
Söndag 29/5 klockan 14.00
Samling vid bygdegården i Hjärtum
För samåkning till Väktorsjöarna.
Tema: Inkallning i lina.
Ta gärna med egen lina.
Anmälan till Anneli
anneliholmberg@telia.com
070 82 301 86
Söndag 19/6 klockan 14.00
“Den glömda staden”
Kör upp på Halleberg och åk så långt det går, till sista vändplanen.
Promenaden är lite krävande, “går över stock och sten”.
Tema: Enkla trick.
Anmälan till Helena
hkarlsson68@hotmail.se
070 91 075 54
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Knatteridning
Söndagen den 10/4 har vi knatteridning för 6-8 åringar på Kärret kl. 11.0013.30
Då får ni barn träffa våra snälla ponnyer och lära er grunderna i hästhantering
och skötsel innan ni ger er i väg på en trevlig ridtur. Till er hjälp har ni våra
ungdomsledare som kommer att ta väl hand om er.
Max antal 6. Svenska Blå Stjärnan bjuder på fika och avgiften för detta
arrangemang.
Medlemskap i Svenska Blå Stjärnan skall vara betalt.
På förekommen anledning; då vi har så få platser är anmälan bindande så att
vi slipper att tacka nej till ett barn och sedan stå med lediga ponnyer där den
anmälda inte avanmäldes i tid eller helt frankt inte dök upp.
Avanmälan senast lördag 9/4 – kl. 15.00 på telefonnummer 070 2039989
Lämplig klädsel för att vara i ett stall och sitta i en sadel. Hjälm finns att låna
vid behov. Anmälan till carina.chroisty@vanersborg.se senast måndagen den
4/4
Välkomna med er anmälan.
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Hästaktiviteter på stall Vinterholm
Nu när våren är här startar vi hästaktiviteterna på stall Vinterholm igen!
Start lördagen den 30/4-22 då vi kommer att miljöträna våra hästar med
nyinskaffat material som bla. paraplyer. Medtag träns eller grimma, grimskaft
och hästgodis.
Lördagarna 21/5 och 11/6 är också inbokade och där har vi funderingar på bla.
löshoppning men kan lämnas öppet så att ni som deltagare kan komma med
förslag på vad du/ni vill träna/lära dig/er mer om. Har du ingen egen ponny/
häst kan vi låna ut ett fåtal men då kan det innebära att du får dela ponny med
annan deltagare!
Vi startar kl. 11.00 och avslutar 14.00 -ta med egen fika då vi har en paus mitt i.
75 kr/deltagare för alla tre tillfällena och skall betalas in senast 25/4 till pg.
929794-6
Naturligtvis måste du vara medlem i Svenska Blå Stjärnan Anmälan, som är
bindande, och ev frågor till carina.chroisty@vanersborg.se senast 25/4-22
Välkomna med er anmälan
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Sommarläger med hästar
Vi bjuder in er till läger med hästar på Stall Vinterholm den 2-3 aug
Kl 10:00-15:00.
Stall Vinterholm ligger mitt emellan Väne-Åsaka och Upphärad.
OBS EJ RIDLÄGER, VI ARBETAR MED HÄSTARNA FRÅN MARKEN PÅ
ETT SÄKERT SÄTT. TVÅ DELTAGARE PER HÄST.
När: 2-3 augusti Kl 10:00-15:00
Ålder: 8-14 år
Kostnad: 250 kr som ska in på plusgiro 929794-6 och man ska vara medlem i
Svenska Blå Stjärnan.
Max 12 deltagare
ANMÄLAN ÄR BINDANDE!
Vi bjuder på fika under dagarnas gång så meddela allergier vid anmälan!
Ta med:
Egen hjälm
RIDKLÄDER PÅ OCH SÄKRA SKOR.
Kläder efter väder.
Matsäck + vattenflaska
Det finns hjälm att låna, meddela om ni
behöver låna i anmälan så löser vi det.
Anmäl till:
Lisa på 0729695346 SENAST tisdag 21/6
Länk till medlemsansökan för
Svenska Blå Stjärnan:
www.svenskablastjarnan.se
Klicka er vidare därifrån
Hoppas vi ses!
Mvh Emilia, Janni, Jonna, Alice & Lisa
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Kaninhoppningstävling
Den 6 juli bjuder vi in till
kaninhoppningstävling. Vi håller till på
gården Åker i Trollhättan, i slussområdet.
Det är gratis att delta! Varje kanin får göra
en start i rak bana och en start i krokig bana.
Klasser:
Rak bana 15, 25 eller 35 centimeter
Krokig bana 15, 25 eller 35 centimeter
Vi samlas klockan 11 och går igenom dagen.
Du behöver inte ha någon erfarenhet av
tävling, alla hjälps åt och stöttar varandra!
Anmäl dig senast 24 juni. I din anmälan
skriver du namnet på dig och din kanin samt
vilka klasser ni vill starta.
sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
Välkomna!

Träffa oss på gården Åker
I sommar bjuder Innovatum Science center in till gratis aktiviteter vid gården
Åker. Den 6 juli är det tema djur och vi finns på plats.
Vi har kaninhoppningstävling och har ett bord där vi berättar om Svenska Blå
Stjärnan.
Varmt välkomna att kika förbi oss!
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Kaninhoppning i Lilla Edets avdelning
Kaninhoppningen är flyttad till Ödsmål, Starrkärrsvägen 4
(samma adress som Bosses Trädgård). Vi startar onsdagen den 30 mars kl
19:00 och träffas varje onsdag t.o.m 18 Maj
Anmäl gärna att du kommer via sms till
Eva: 0704611392
Har du några frågor? Ring gärna :-)

Kaninhoppning i Trollhättan
Hej alla kaninhoppare!
Kaninhoppningen fortsätter som vanligt på Onsdagar 18,00 - 19,30 i våran
lokal. Hoppas vi syns där!
Vid frågor kontakta mig Filippa på gmail:
Filippa.m.wendt@gmail.com eller via telefon: 0732671220

Lammutsläpp och ponnyridning
Lammutsläpp på Kalvheds gård söndag 24 april kl. 10.00-13.00 hos
Agneta Lennartsson.
Hästsektionen kommer att gå ponnyridning med våra ponnyer för en kostnad
20 kr/varv.
Vi kanske ses där!
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Besök på kamelgård
Gratis kamelgårdsbesök för alla barn!
Nu är det på tiden att vi träffas igen! Mycket välkomna att följa med på en
dag för hela familjens medlemmar! Vi ses hos Göran på Myckleby på Orust,
kl.11.00 den 22 maj 2022.
Här får vi träffa kamelerna tillsammans med alla andra djur som finns på
gården. Den som vill får rida på kamelerna medan andra hellre klappar på
djuren. Göran ordnar med tända grillar så vi kan grilla det vi vill äta. Ta med
dig egen mat! Titta gärna på kamelridning.se. Där ser du vad som väntar oss!
Besöket kostar 150 kr/person, men är gratis för alla medlemmar under 26 år!
(Om du bokat men inte kommer, eller inte avbokar senast 13/5, debiteras du
kostnaden.) Betalningsinformation får du vid anmälan.
Passa på att starta upp ett riktigt härligt SBS-år tillsammans med andra
stjärnor! Självklart är alla medlemmar!
Anmälan senast 13/5, och info
Maria Kopp maria@kopp.se eller 070-680 85 23
Välkomna!
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Hitta oss på sociala medier
Distrikt och förbund: Svenska Blå Stjärnan Älvsborg
Hästsektionen: Älvsborgsstjärnornas Rid&Körsällskap
Hundsektionen: SBS Hundsektion
Vänersborg: Svenska Blå Stjärnan Vänersborgs ungdomsavdelning
Trollhättan: Svenska Blå Stjärnan -Kaninhoppning Trollhättan
Lilla Edet: Svenska Blå Stjärnan Lilla Edets Ungdomsavdelning
Bjärke: Svenska Blå Stjärnan-Bjärke
Instagram
Älvsborgs ungdomsdistrikt
www.instagram.com/svenskablastjarnanalvsborgu/
Vänersborgs ungdomsavdelning
www.instagram.com/svenskablastjarnanvanersborg/
Hemsida: https://svenskablastjarnan.se/lokala-forbund/norra-alvsborg/

Vill du bli medlem? Gå in på vår hemsida

https://svenskablastjarnan.se/om-oss/bli-medlem/

Vi samarbetar med Studiefrämjandet!
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Kalender
30/3 Kaninhoppningen Lilla Edets avdelning startar
10/4 Knatteridning
12/4 Vårstädning av hundstugan i Brunnered
17/4 Hundpromenad
21/4 Agiltiy och rallylydnadsträningen startar
24/4 Lammsläpp och ponnyridning
30/4 Hästaktivieterna startar
22/5 Besök på kamelgård
29/5 Hundpromenad
19/6 Hundpromenad
6/7 Kaninhoppningstävling
6/7 Träffa oss på gården Åker
2-3/8 Hästläger
Dessutom: Kaninhoppning i Trollhättan

www.svenskablastjarnan.se

Manustopp till Stjärnfallet nummer 3 2022 är den 5/8
Maila till: sofia.albertsson@svenskablastjarnan.se
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