
Friska hästar, positiva politiker 
och lönsam gödsel 
 
Nyhetsbrev juli 2018 
 
 
Nu har vi satt ett datum för SkaraHästivalen 2018. Den äger rum lördag 29 september kl 13-
16 på Skålltorp, hos Skaraortens Ryttarförening. Körhallen på Axevalla är bokad av 
westerntävlingar, så i år bjuder vi på ett annat koncept. 
Vi arbetar med tre olika teman. Ett är hästens välfärd, och det blir föreläsningar av forskare 
från SLU i Skara, eftersom Hästivalen också blir ett inslag i SLU:s Smedjevecka. 
Ett annat tema är framtidens hästhållning. Det blir guidade visningar av den nya 
anläggningen på Skålltorp, och Marcus Lundholm från Svenska Ridsportförbundet föreläser 
om hur man bygger ändamålsenliga ridskoleanläggningar. 
Det tredje temat är uppvisningar i olika grenar inom ridning och körning, för att visa på 
bredden inom hästvärlden. 
 
Ni bjuder vi in dig som är medlem i Skara Hästland att medverka på två olika sätt 
− Presentation och/eller försäljning av dina produkter. Vi erbjuder plats för detta i ett av 
ridhusen. 
− Möjlighet att hålla en kort föreläsning (15-20 min) på vårt Hästcafé. Vi vill att 
föreläsningen knyter an till något av våra teman Hästens välfärd eller Framtidens 
hästhållning. Du är också välkommen att medverka med en kortare programpunkt i 
samband med rid- och köruppvisningarna i ridhuset. 
Som medlem betalar du inget för vare sig mässplats eller möjligheten att presentera dig 
inför publik. 
 
Om du vill medverka, hör av dig till Anna Nyberg senast 31 juli, helst via mail 
anna.nyberg@skarahastland.se  
 
Så lite kort om en händelserik vår. En träff mellan hästsektorn och politiker genomfördes 
söndag 3 juni på Axevalla. Ett 50-tal personer kom, varav nästan 30 var politiker, allt från 
riksdagsledamöter till lokalpolitiker i Skara, Skövde, Lidköping, Götene och Falköping. 
Mer om mötet kan du läsa på Skara Hästlands hemsida, och där kan du också ta del av två av 
de presentationer som gjordes. 
Responsen från deltagarna var mycket god, och alla politiska partier uttryckte sitt stöd till 
fortsatta satsningar inom hästsektorn. 
 
Vid träffen presenterades också arbetet med Axevalla Hästcentrum, där förberedelser pågår 
för att bygga en utbildningsanläggning på Axevalla. Under hösten tas förhoppningsvis 
avgörande beslut i Västra Götalandsregionen. Vi följer förstås utvecklingen! 
 
Under våren har vi jobbat med gödsel. En förstudie om hur hästgödsel kan tas omhand är 
klar, och vi kommer att kalla till ett medlemsmöte i höst för att presentera rapporten och 
diskutera hur vi går vidare. 
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Vi har också börjat arbeta med Häståret. I maj blev det klart att Skara Hästland får bidrag 
från EU och Leader för att kunna genomföra ett Hästår med olika aktiviteter. 
Ett första idémöte hölls i juni, och projektledare Malin Fahlesson jobbar vidare utifrån de 
förslag som kom fram. Vill du veta mer eller har förslag på aktiviteter, hör av dig till Malin på 
malin@horsesupport.se 
 
De första aktiviteterna inom ramen för Häståret sker i samband med Travveckan 16-22 juli, 
som kulminerar i Trippeltravet och Stochampionatet på Axevalla. Det blir flera aktiviteter 
inne i Skara, bland annat tornerspel i Fornbyn onsdag 18 juli. Mer om programmet finns på 
www.travveckan.se 
 
I slutet av juli arrangeras sedan ett internationellt läger för islandshästungdomar från hela 
världen. Detta sker på Axevalla, och detta blir Skara Hästlands första internationella event. 
Spännande! 
 
 
 
Detta blev ett långt nyhetsbrev, men så finns det också mycket att berätta! 
Nu återstår bara att önska alla medlemmar en riktigt bra sommar! 
 
Du är alltid välkommen att höra av dig med 
frågor och synpunkter till mig eller någon i 
Skara Hästlands styrelse. 
 
 
 
 
 
 
Sommarhälsningar 
 

Anna Nyberg 
Kommunikatör Skara Hästland 
anna.nyberg@skarahastland.se 
070-663 13 33 
www.skarahastland.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vår hemsida 
www.skarahastland.se hittar du 

senaste nytt samt kontaktuppgifter 
till styrelsen. 

VILL DU FÅ UT INFORMATION I 

SKARA HÄSTLANDS 

KALENDARIUM? 

SKICKA ETT MAIL TILL 

anna.nyberg@skarahastland.se 
 

mailto:malin@horsesupport.se
http://www.travveckan.se/
mailto:anna.nyberg@skarahastland.se
http://www.skarahastland.se/
http://www.skarahastland.se/
mailto:anna.nyberg@skarahastland.se

