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Föreningen är vad vi medlemmar tillsammans gör den till!

Du har väl inte missat att Vallfari har startat en Klubbshop?

Tillsammans med Prima4you har Vallfari startat en klubbshop där du kan välja mellan olika snygga
klädmodeller med Vallfaris logga broderat på.

Gå in på Vallfari.se och klicka på klubbkläder för att komma till Shopen!

Kommande Aktiviteter

*Årsmöte 5/3

*Föreläsning med tema
träna och rida hästen för
hälsa och hållbarhet med
Malin Schön.22/2

*Clinic - Träna hästen i
repgrimma och på lång tygel
med Malin Schön 8/3

*Prova på tävling 14/4

Ordförande har ordet

Vill hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt
år med Vallfari. Det har varit en höst där jag har försökt att
sätta mig in i allt vad det innebär att vara ordförande i en
förening. Har varit med i styrelsen i flera år men det är en
utmaning att vara ordförande men jag ska försöka göra mitt
bästa.
Under våren kommer det att vara olika kurser och prova på
tävling på Västergården som är vår hemmabana. Mer info om
vad som sker hittar du på Vallfaris hemsida och facebook sida.

Den 5 Mars kl 14 har Vallfari årsmöte på Stadsberga
Västergården, vi kommer att hålla till inne i Annexet.

Kontakta gärna mig om ni har frågor eller funderingar:)

Bästa hälsningar,

Marianne
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Sätt stopp för smittan i stallet

Den vanligaste smittan så här års är luftvägsinfektioner. I sin enklaste form är de sällan farliga, men
de orsakar en hel del bekymmer om ett stall smittas. För en ridskola eller ett tävlingsstall kan det bli
förödande om verksamheten tvingas stänga eller gå på halvfart i flera månader.

Vet du hur du undviker att olika smittor sprids?

Undvik att vistas i stall eller ridhus där smittor finns

Vistas du i olika stall – byt kläder och skor och sprita händerna innan du går in i nästa stall

Låt varje häst ha en egen uppsättning borstar och utrustning

Var uppmärksam på hästens allmäntillstånd. Verkar hästen loj eller annorlunda, ta tempen

och låt hästen ta det lugnt några dagar!

Så sprids de vanligaste smittorna:

Luftvägsinfektioner och influensa sprids via hästens utandning och hosta. Inkubationstiden

är 3-4 dagar

Kvarka sprids via närkontakt mellan hästarna och – när hästen är sjuk – via utandning och

hosta. Inkubationstiden är 10-12 dagar

Ringorm sprids via direktkontakt, till exempel via gemensamma täcken eller borstar

Vill du engagera dig i Vallfari?
För att kunna utveckla föreningen ytterligare behöver vi vara
Fler som hjälps åt att arrangera aktiviteter etc. All hjälp, stor

som liten, är välkommen. I nuläget söker vi folk till både tävlingsgruppen och
kursgruppen!


