Välkomna till Nordsvenska Hästens Dag den 4 augusti 2018!
Platsen i år är vackra Tyresta Gård i Haninge! Belägen i Nationalparken.
På fredagskvällen erbjuds en grillkväll med lokalproducerade produkter på Tyresta Gård.
Egen dryck medtages. Föranmälan till Jan Rudérus, info se nedan under middagsinfo.
Kostnad 100 kr per person, skall vara inbetalat senast 31 juli.
Lördagen invigs kl. 09.00 och därefter följer presentation av hästar från de tre distrikten i
Stockholm, Södermanland samt Uppland, uppvisningar samt sedvanligt draglagsprov.
Middag på kvällen serveras på Quality Hotel Winn, Haninge, 2-rättersmiddagsbuffé, varav en
vegetarisk rätt, samt kaffe och kaka. Anmälan till middagen sker till Jan Rudérus via mail
kassor@nordsvensken.org eller sms 070-331 8322 eller brev till Jan Rudérus, Bartna 230,
Kullen, 655 95 VÄSE. Kostnaden per vuxen person är 295 kr, för barn upp till 12 år 145 kr och
summan betalas in på FNH plusgiro 212 21-7 eller bg 5733–9574 eller swish 123 362 9243.
Ange tydligt vad betalningen gäller t ex ”x st. middag”+ beställarens namn. Gäller det
grillkvällen så gör gärna separata inbetalningar men meddela tydligt till Jan vad betalningen
avser. Skall vara inbetalat senast den 31 juli.
Fullmäktigemötet börjar kl. 17.00 och kommer att avhållas på Quality Hotel Winn, Haninge.
Boende
Quality Hotel Winn, Haninge

08-745 75 20

enkelrum 795: -/natt

dubbelrum 995:-/natt

trippelrum 1245:-/natt

fyrbäddsrum 1495:-/natt

Bokas via q.winn.haninge@choice.se uppge bokningskod ”Nordsvensken”.
Observera att hotellet är ett ”kontantfritt” hotell.
Andra förslag till boende
Brandbergens vandrarhem

08-448 54 55

Jungfruns gata 411, 136 60 BRANDBERGEN
Sadelmakartorp´s Bed&Breakfast
anna@sadelmakartorp.se

08-500 300 27, 070-249 88 01

Husvagnsparkering på grusparkeringsplats utan el eller vatten vid Tyresta, max ca 20 platser.
Kontakta Cecilia Hamilton

070-326 10 85

Välkomna!
Vägbeskrivning till Tyresta: Väg 73 mot Nynäshamn, avfart Brandbergen, Nationalpark
(trafikplats Handen), följ skyltar mot Nationalpark.

ANMÄLAN AV HÄSTAR TILL HÄSTDAGEN
Ägare till hästar från Uppsala, Stockholm och Södermanlands distrikt gör en
intresseanmälan till Towa Wallbom, se kontaktuppgifter på hemsidan under fliken
Föreningen och på denna flik Styrelse, för vidare uttagning. Sista dag för intresseanmälan är
2018-07-01.
Vid intresseanmälan var vänlig uppge:
Namn på häst, registreringsnummer/stamboksnummer, hästägarens namn, adress,
telefonnummer samt e-postadress. För fyra år och äldre ston, uppge om föl finns vid sidan
eller förväntad fölning. Vänligen ange i intresseanmälan om deltagande i draglagsprov ska
ske.
Godkända hingstar, ston med föl samt tre-årsston har företräde, övriga i mån av plats efter
kvalitet.

