
 
INBJUDAN till ungdomsutbildning  

Svenska Hästavelsförbundet (SH) bjuder in alla unga som tycker att hästen och hästnäringen är 

oerhört viktiga i vårat samhälle. Vi bjuder in alla unga som tycker det är viktigt att man engagerar sig i 

föreningar inom hästnäringen. Vi bjuder in alla unga som tycker att hästavel är roligt och en viktig del 

i våra hästrasers fortlevnad. Vi bjuder helt enkelt in alla unga i SHs medlemsföreningar som vill vara 

med och jobba för hästen och hästnäringen, utbilda sig och knyta kontakter och utöka sitt nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursdatum: 

Träff 1: 17-18 maj i Skaraområdet 

Träff 2: 14-15 juni i Skaraområdet 

Träff 3: en resa som går av stapeln i september. Datum ännu ej fastställt. 

Träff 4: oktober/november.  
Datum ännu ej fastställt. 
 

Anmälan 

Skicka in din anmälan till Ulrika Myhr  
via mail: ulrika@svehast.se eller via 
tele:  
0511-672 32 (0511-672 30 vxl, 
telefontid kl 10-12 mån-fre) 
 
Sista anmälningsdag är söndag 4 maj. 
Max antal platser: 25 st 

”Jag var först tveksam till utbildningen, 

men efter att ha varit på förta träffen så 

kunde jag inte förstå hur jag kunde 

tveka, mina kurskamrater var precis som 

jag- en stor vilja att vara med och göra 

skillnad för hästen för framtiden. Vi var 

ifrån olika branscher i hästnäringen, 

men vi hade ett gemensamt intresse och 

det var hästen. Jag upplever att jag efter 

utbildningen har fått mer kött på benen 

och vågar säga vad jag tycker, jag har 

utökat mitt nätverk och mina kamrater 

från kursen kan jag bolla idéer och 

tankar med för att få andra synsätt. Det 

har helt enkelt öppnat nya dörrar och 

fönster för mig som person” 

Anni Jarhult, Framtidsspanare och 

ledamot i SHs ungdomsråd, om sin tid i 

Framtidsspanarnas ungdomsutbildning. 

Vad bjuder vi in till? 

Vi bjuder in dig till en ungdomsutbildning inom 

föreningsteknik, styrelseteknik, ledarskap, kommunikation, 

bemötande, feedback m.m. Utbildningen är fördelad på fyra 

tillfällen under 2014 och helt kostnadsfri. Du kommer att 

utbildas i och tränas i ämnen som är användbara i hela ditt liv, 

både i arbets- som privatliv.  

SHs ungdomsråd kommer självklart att delta i utbildningen 

men de vill att även du ska komma. Så anmäl dig! Antalet 

platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller. 

Lämpligt åldersintervall på deltagarna för bästa utbyte av 

utbildningen: 17-26 år. 

 

 
 SHs ungdomsråd arbetar för ungas roll i hästnäringen och föreningslivet. 
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