
Svenska Basjkirhästföreningen inbjuder samtliga medlemmar till 
jubileumshelg den 14-16 September i Edsbro 
 
Plats: Sanda Equestrian, Sättrabyvägen 105, 762 97 Edsbro 
Tid: 14/9 klockan 09:00 till 16/9 ca. 15:00 
 
Den 14-16 September firar vi att föreningen fyller 20 år med en hel helg fylld med aktiviteter, 
föreläsning, god mat och umgänge med andra basjkirentusiaster!  
 
Fredagen den 14/9 inledes helgen med möjlighet att träna Western eller Working Equitation 
för de medlemmar som önskar komma med sin basjkirhäst. Det blir totalt fyra träningspass 
fördelat på två dagar. 
Westernträningen kommer att hållas av Marika Franzén från Roslagswestern och ha fokus på 
trail/ranchtrail och WE träningen kommer hållas av Fredric Graucob från FG Equitation.  
 
Lördagen 15/9 har vi förmånen att gästas av Lennarts Gustavsson från Svenska 
Hästavelsförbundet som kommer hålla föreläsning kring ”Avel - Exteriör och Brukbarhet ”. På 
lördagskvällen blir det sedan en härlig jubileumsmiddag för alla medlemmar där vi firar att 
föreningen funnits i 20 år! 
 
Söndagen 16/9 blir det ”öppet hus” mellan kl 11-14. Aktiviteterna under dagen går i första 
hand ut på att visa upp våra fina basjkirer för allmänheten och få fler intresserade av rasen. 
De deltagare som har med sig häst under helgen får gärna vara med och utforma innehållet 
för denna dag! Tex. uppvisningar, testa allergivänlighet, ponnyridning m.m. Medlemmar 
med verksamhet kring basjkirhästarna kommer även ges möjlighet att marknadsföra sig i 
samband med detta. 
 
Kostnad 
 
Fotfolk: Lördag 15/9 Föreläsningen ”Avel-Exteriör och Brukbarhet” inklusive lunch, fika och 
jubileumsmiddag på kvällen.  
Pris: 800kr/person (600kr/person för medlemmar under 26 år.) Begränsat antal platser. 
 
Med häst: Fre 14/9- Sön 16/9 Bed & Box 2 nätter (del i 2-bädds rum, box med spån), 
helpension för ryttaren fredag frukost-söndag em fika, fyra ridpass, föreläsning ”Avel – 
Exteriör och Brukbarhet” och jubileumsmiddag.  
Preliminärt 3490kr/ekipage (bed&box ink. helpension 2550kr och avgifter för tränare och anläggning ca 

940 kr (beroende på antalet ekipage, begränsat antal platser!) 
 
Önskar man komma redan torsdag em/kväll tillkommer 700kr för en extra natt med bed & 
box.  
 
För fotfolk som önskar stanna till söndagen finns flertalet möjligheter till övernattning i 
området, allt från slott till enkla vandrarhem. Övernattningsplatserna på Sanda Equestrian 
reserveras i första hand till de som kommer med häst. 
 



Anmälan: Anmälan skall skickas till ordforande@basjkir.se senast den 27/8 
Meddela ev. allergier, specialkost och övriga önskemål i din anmälan. 
 
Betalning görs till föreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller med Swish till: 123 441 36 70 
Ange ditt namn och ”jubileum” som referens för betalningen. 
 
Med Häst: Du som vill anmäla dig med häst betalar bokningsavgift 1500,-. Din plats kommer 
inte att reserveras innan bokningsavgiften är betald! Ange i anmälan om du vill träna 
western eller WE. Ange också om du kan ställa upp och visa din häst för hand på 
föreläsningens praktiska del på lördagen samt om du vill visa upp din häst på öppet hus. 
 
Föreningen meddelar till de anmälda ekipagen hur stor avgiften för tränare blir när 
anmälningstiden gått ut den 27/8. Resterande avgift skall vara föreningen tillhanda senast 
30/8. Avgiften med avdrag av bokningsavgift återbetalas enbart vid uppvisande av 
sjukintyg/veterinärintyg efter sista anmälningsdag.  
 
Det krävs minst 7-8 ekipage för att vi ska kunna ha två tränare och erbjuda både western och 
WE, så vid färre anmälda ekipage endast westernträning. 
 
Fotfolk: Anmälan och avgift skall vara föreningen tillhanda senast 27/8. Anmälan är 
bindande och återbetalas enbart till 50% mot uppvisande av sjukintyg. 
 
Mer information och övriga frågor: 
Maxine: 073-66 55 650 eller maxine@norrsadel.se 
Tina: ordforande@basjkir.se 
 
 
VÄRVARTÄVLING! 
Värvartävling pågår mellan 7 juli 2018 – 20 aug 2018. 
Möjlighet att påverka din kostnad för jubileumshelgen. För varje fullbetalande medlem som 
du värvar till Svenska Basjkirhästföreningen får du 100 kr i rabatt på avgiften till 
jubileumshelgen och för varje ungdomsmedlem 50 kr i rabatt. 
 
Så här går det till: Värva en medlem som betalar in medlemsavgiften. Den du värvar mailar 
sina kontaktuppgifter till ordforande@basjkir.se  samt anger vem den blivit värvad av så du 
kan få din rabatt på anmälningsavgiften. Bland alla som värvar medlemmar under tävlingen 
kommer vi dessutom lotta ut ett fint pris! 
 
Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. För familje-
medlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.  
Ungdomsmedlemsskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år. 
Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via 
swish 123 441 36 70. 
OBS! Ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.  
Maila övriga uppgifter (namn, adress, e-postadress, telefon) till ordforande@basjkir.se 
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