Temakväll i hästfoderbutiken
på Högs Prästgård –
Konsten att ha häst och häst i konsten
stallmiljö, avel, hästagility & hästkonst
måndagen den 3 oktober 2011 17 -20.30
En spännande och lärorik kväll!
Vi erbjuder dig både intressanta och informativa samtal
och fina erbjudande
• Prata stallströ, stallmiljö, avelsarbete och hingstar med
Jonas Persson från VIDA och VDL Stud Sverige.
• Prata traumafri hästhantering och Agilityträning av
hästar med Kajsa och Amanda Wipp från Equulogerna.
• Prata med konstnären Liv Borglund, Galleri Hippoart, och titta på
hennes vackra hästskulpturer.

Liv Borglund, Galleri Hippoart

Vi har fina Rabatterbjudande på Vida stallströ under kvällen:
Vid köp av en hel pall (21 st) eller fler, 6 kr rabatt/bal (inkl moms)

Hålltider under kvällen
17.00 -19.00
Konstnären Liv Borglunds hästskulpturer
Handla hästfoder och spån i butiken
- Passar det inte dig att ta hem spån denna dag kan du komma till butiken och boka
spån till rabatterat pris förhämtning mån 10/10, lör 15/10 eller mån 17/10.
- Du kan även komma till butiken för bokning av hemleverans med rabatt i oktober,
minst 5 pallar vid hemleverans. (Tänk på att vi inte tar kort utan det är kontant betalning vid egen hämtning i butiken)

18.00 – 18 .30 Föredrag om hästagility
Är det möjligt att kontrollera sin häst utan utrustning och godis?
Vad motiverar hästen att samarbeta? Hästagility är ett sätt att testa sin
förmåga! Kajsa och Amanda Wipp från www.equulog.se är anslutna
till The International Horse Agiliy Club och är Sveriges första godkända
hästagilitytränare. Fritt inträde. Ingen föranmälan.

19.00 – Föredrag om stallmiljö och avel
Lyssna till ett inspirerande föredrag av Jonas Persson från VIDA
och VDL Stud Sverige om stallmiljö och hästavel. Fritt inträde till
föredraget, men bindande föranmäl då vi bjuder på något att äta.
Begränsat antal platser. Först till kvarn. Anmäl senast 30 september
via SMS eller e-post, ange namn, telnr och hur många du anmäler.
Avanmäl vid förhinder.

Välkommen till Högs Prästgård
Högs Byväg 1, vid Högs Kyrka, ligger i byn Hög mellan Kävlinge och Löddeköpinge.
0733-451013. E-post: havren@telia.com
www.havren.com

