
Regional Samverkan— Nyhetsbrev 

Nu är sommaren här och även vårens sista nyhetsbrev. Under våren har Hästnäringens Nationella Stiftelse 

(HNS) arrangerat tre politikerträffar och i höst fortsätter resan med ytterligare träffar.  Hösten har även 

mycket annat att bjuda på som, arbetsmiljöutbildning BAM, branschdag i Skåne och Skara Hästivalen samt 

många fler aktiviteter.   

Politikerträffar under våren 
Tillsammans med de regionala nätverken och koordinatorerna har vi genomfört tre lyckade och givande träffar där, riksdags-, 

regional- och lokalpolitiker samt representanter från hästnäringen deltagit. Startskottet för de tio politikerträffarna var på riksan-

läggningen Flyinge den 25 april. Sedan var vi på Jönköpings Fältrittklubb den 16 maj och sista träffen hölls på Örebrotravet den 

13 juni.  

Läs mer om träffarna här > 

 

Nr 3 - 2016 

Fler politikerträffar i höst 

  

 Boden Hästcentrum    12 sept  

 Härnösand Hästsport Arena 16 sept  

 Lillerudsgymnasiet   26 sept  

 Axevalla travbana   30 sept  

 Bro Park     3 okt  

 Smedstad Ridsportcenter  14 nov  

 Halland  plats och datum ej bestämt 

 

Hästlovet 
Sommarlovet har just börjat, likaså nedräkningen till hös-

tens Hästlov då hästnäringens organisationer än en gång 

gemensamt satsar på att så många barn och ungdomar som 

möjligt spenderar sitt höstlov tillsammans med hästar. 

Hästlovet är ett projekt som drivs inom ramen för Hästnä-

ringens Ungdomssatsning och syftet med Hästlovet är att 

lyfta hästens roll i samhället och att ge ännu fler barn och 

unga chansen att komma nära hästen. Här tar vi gärna hjälp 

från våra regionala nätverk  med att sprida projektet vidare 

till verksamheter och även om det finns förslag på aktivite-

ter som önskas på anläggningarna - hör gärna av er!  

Hösten 2015 blev vecka 44 ett riktigt Hästlov på många 

platser i landet. Läs mer > 

Hästföretagardagar  

Under våren har tre lyckade dagar anordnats ute i landet:  

 22 februari var det i Falun. 

 10 maj på Strömsholm. 

 12 maj på Wången. 

Kom ihåg att anmäla er till höstens dagar. Läs mer > 

http://nshorse.se/5069-2/
http://nshorse.se/2016/06/27/hastlovet-nagot-att-langta-till/
http://www.lrf.se/hastforetagardagar


Kontaktainformation: 
Ellinor Fuchs 

ellinor.fuchs@nshorse.se 
08-799 28 65 

Koordinatorerna informerar  

 

Smålands och Blekinges Hästforum 

Den 18 juni var det dags igen för den årliga Hästmässan på 

Karlshamns ridklubb. Blekinge Hästmässa är mötesplatsen för 

alla som är intresserade eller har kopplingar till hästen.  

Björn Nilsson var på plats och representerade bl.a. HNS och 

det regionala arbetet.  

Den 2 september på Elmia är det kunskap– och inspirations-

dag om hästen som resurs inom fritid, vård, skola och omsorg, 

se inbjudan och program > 

 

Skåne 

I höst bjuder Hästen i Skåne den 8 september, tillsammans 

med LRF Häst, HNS, Innovationscenter för Landsbygden och 

Sjöbo kommun, in till en branschdag för hästnäringen. En dag 

för utveckling och kunskap för att visa styrkan och möjlighet-

erna i den Skånska hästnäringen. Se inbjudan > 

 

 

Arbetsmiljöutbildning BAM inriktning häst 
Den 1-2/9 samt den 16/9 erbjuder Prevent och HNS en tredagars arbetsmiljöutbildning, s k BAM-utbildning anpassad till häst-

verksamheter. 

Bättre arbetsmiljö (BAM) är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och är Sveriges genom  

tiderna största utbildning i arbetsmiljö. Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mel-

lan arbetsgivare, skyddsombud och övriga  

anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. 

Målgruppen är i första hand utbildnings- och be-

söksansvariga nationellt samt inom regioner och 

distrikt i hästnäringens organisationer, men vi öpp-

nar upp platser även för chefer, verksamhetsle-

dare, arbetsgivare samt skyddsombud inom en-

skilda verksamheter. Några få platser kvar!  

Västernorrland 

Den 1-3 juli var det Sundsvall Summer Horse Show, en av 

Norrlands största hopptävlingar på gräs och en riktig folkfest. 

Till hösten planeras det för Hästföretagardag, politikerträff 

och ev. en Hästmässa. 

 

Halland  

”Hur mottaglig är du för hästens signaler”, är en kurs med tre 

tillfällen som startar den 8 augusti. Kursen arrangeras på Döse-

backen i Årnarp. Läs mer > 

 

Skaraborg 

Vanja Sandgren berättar att det händer en hel del i Skara Häst-

land under sommaren, gå in och se vilka aktiviteter som er-

bjuds >  

Till hösten planeras det bl.a. för Skara Hästivalen den 10 sep-

tember och för Politikerträffen den 30 september på Axevalla 

travbana. 

 

I nästa nyhetsbrev uppmärksammar vi än mer vad som sker 

under hösten, även från andra regioner. Glöm inte att höra av 

er och berätta! 

Sommarhälsning 

Nu är sommaren här och det är bara hoppas på 

att det härliga vädret håller i sig under hela som-

maren. Vi från HNS önskar er alla en riktigt skön 

och fin sommar! 

file://users/Hastsportenshus/NS/Stab/Ellinor/Regional Samverkan/2016/Nyhetsbrev/Inbjudan med program temadag 2 sept 2016.pdf
file://users/Hastsportenshus/NS/Stab/Ellinor/Regional Samverkan/2016/Nyhetsbrev/Inbjudan branschdag för skånsk hästnäring_20160908.pdf
file://users/Hastsportenshus/NS/Stab/Ellinor/Regional Samverkan/2016/Nyhetsbrev/Hur mottaglig är du för hästens signaler (2).pdf
http://www.skarahastland.se/event/
http://www.skarahastland.se/event/

