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Välkommen till Svenska 
Frieserhästföreningens Nyhetsbrev! 

 

Föreningen siktar på att 
visa upp sig och rasen på 
olika evenemang och 
tillställningar under året. 
Bland annat Sweden 
International Horse 
Show! 

Har ni förslag på fler 
ställen vi bör visa upp 
oss på så hör av er till 
viktoria@sfhf.se  

Du som medlem får 5 % rabatt vid köp av minst 8 pallar från 
Yesbox. För info, frågor gällande frakt och beställning kontakta 
Björn 0705-879879. 

 

Hej alla glada 
Frieserälskare! 
 Vi startar nu upp regelbundna utskick av nyhetsbrev. Det här 
första kommer alla att kunna se samt få på mail men om ni vill 
fortsätta att få nyhetsbrev från SFHF, mejla oss på info@sfhf.se 
så lägger vi till dig! 
 

Under våren så har styrelsen bytts ut och består av: 

Ordförande: Lotta Kallberg Walldén 

Vice ordförande: Janne Johansson 

Sekreterare: Mikaela Brandin 

Kassör: Britt-Marie Ekbergh 

Ledamot: Eva Kovac, Annika Palmgren, Gunilla Björn 

Suppleanter: Tess Nero-Madeling, Caroline Pettersson, Viktoria 

Fridskog 
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Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

  

Vi har under april och maj startat upp ett försök med att ha 

ambassadörer runt om i landet. Tanken är att fler ska känna sig 

delaktiga och att fler aktiviteter i föreningens regi ska kunna bli 

av närmre våra medlemmar! Är du intresserad av att vara 

ambassadör där du bor eller vill komma i kontakt med ansvarig 

där du bor så skicka ett mejl till lotta@sfhf.se 

Vi kommer inom kort att bjuda in till miljöträning för Roland 
Paulsson i Skåne. Roland har lång erfarenhet av körning samt 
miljöträning. Tanken är 3 stycken träffar, då träffas man och 
tränar i grupp om 5 -8 st. Blir det stort intresse så blir det en 
ridbar grupp och en unghästgrupp. Vid intresse så skicka 
intresseanmälan till mikaela@sfhf.se 

Årets premieringar kommer att hållas i Åstorp och på 
Grevagården, Skövde. Datumen som gäller är helgen 10-11/9. 
Håll utkik på hemsidan för mer info samt anmälningsblanketter. 

 

Årets begynnelsebokstav för 
föl födda 2016 är A, B eller C. 

Vi vill passa på att gratulera de 
som har fått eller väntar söta 
frieserföl! 

Har ni bilder som vi får 
använda oss av på hemsidan 
och på facebook så skicka 
gärna dem till mikaela@sfhf.se 

 

Nya Faktureringsrutiner! 

Från juni 2016 kommer KFPS sköta all fakturering 
själva, det enda som kommer att gå igenom SFHF 
är KFPS medlemsavgift då man inte enbart kan 
vara medlem i KFPS utan också måste tillhöra den 
nationella föreningen. Stamtavlorna kommer dock 
att mellanlanda hos SFHF för att vi ska kunna hålla 
register över hästar som finns i Sverige! 

 

Ambassadörer 

Årets Premieringar 

Miljöträning 
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