Medlemsbrev 2/2016

Solen skiner och våren närmar sig. Vi väntar med iver på vårens och sommarens evenemang!
Nu har alla datum slagits fast, så nu ska ni skriva upp alla datum i kalendern och boka ledigt :)
Ni kommer väl ihåg att alla tillställningar är öppna endast åt medlemmar. Medlemsfakturorna
skickas som bilaga med detta medlemsbrev. Vi har planerat in program åt även barn, bland annat
vid sommarfesten, så kom ihåg att skriva in alla familjemedlemmars namn i meddelandefältet om
du betalar för familjemedlemskap.
MARS Föreningens vårmöte hålls 13.3 kl 13 hos Edes i Purmo, inbjudan hittar ni som bilaga.
APRIL Stockmanship-dag 23.4 vid Ede Lantbruk i Purmo. Tillställningen börjar kl 11 och räcker några
timmar. Med stockmanship lär vi oss att hantera och flytta boskap säkert och lugnt från marken utan
häst. Ifall våren börjar tidigt och vädret är bra hålls dagen utomhus i rasthagen, i annat fall inne i fähuset.
Dagen är gratis åt alla medlemmar och föreningen bjuder på kaffe och bulla! Anmäl dig senast 19.4 åt
Sabina 050-301 8855, sabina.ede@agrolink.fi eller via facebook.
MAJ På Kristi himmelfärdsdag 5.5 åker vi ut på en vårig långritt i Kaustbys fina terränger. Långritten är i
skritt-takt så man kan delta både med eller utan häst. Vi startar från travbanan klockan 11. Egen matsäck
med!
JUNI Ranchdag 11.6 vid Stubb Ranch i Esse. Vi börjar dagen klockan 10 och jobbar med häst och
boskap, sedan blir det en kort terrängritt till jaktstugan där vi grillar gott. Noggrannare information
kommer närmare!
JULI Vi får hoppas på en fin sommarkväll, för 23.7 kl 19 har vi föreningens sommarfest i Esse. Det blir
god mat och fantastiskt sällskap i takten av countrymusik vid Stubb Ranch. Maten äter vi inne i
maskinhallen och utanför har vi olika roliga program! Lassokastning är förstås alltid en obligatorisk
programpunkt på våra fester! Vi har en plastkalv att träna med, men det har nog hänt sig att någon har
provat fånga en ponny också ;) Även andra roliga utelekar har vi på programmet, både åt barn och
vuxna! Ponnyrnas, kalvarnas och kornas beteshagar finns genast utanför maskinhallen, så dom som vill
får prova sig på stockmanship bland en större flock med dom lärdomen man fick i april på stockmanshipdagen. Även barnen slipper bland boskap o paija dom minsta kalvarna och nog får förstås även vuxna
bekanta sig med kalvarna om kossorna i stora hagen känns för farliga ;) Ponnyridning bjuder vi åt alla
barn och om det finns modiga vuxna som aldrig fått sitta på hästryggen bland boskap så finns det
möjlighet att få prova på det (med ledare för hästen), Lottas boskapshäst går ju hela sommarn i
beteshagen tillsammans med sin koflock. Hoppas sommaren kommer snabbt, man blir ju helt ivrig då
man skriver och planerar detta! :) Noggrannare information kommer närmare!
15-17.7 är det Jeff Sanders boskapskurs vid Sand Hill Ranch i Purmo. Denna kurs är föreningen inte
med och arrangerar, men vi önskar att så många medlemmar som möjligt kan delta, med eller utan häst.
AUGUSTI 14.8 åker vi till Yppäris mäktiga havsutsikt för att simma med hästarna och rida i terräng. Även
från detta evenemang kommer det information sedan närmare.
I väntan på en rolig sommar!
Lotta Stubb, ordförande
tel. 050-505 2332

