Foreningen til Kjørehestens Fremme
avholder årsmøte
onsdag 15. april kl. 19.00
Sted: Folkenborg museum, Mysen.
Saksliste i henhold til vedtekter.
Andre saker som ønskes behandlet
må være styrets formann i hende 28. mars.
(For adresser se side 1 i bladet)
Bjørn Høie
Formann

Temadag om

tradisjonell kjøring
Stilriktig med
hest og vogn

Vel 25 personer fra FKF og FA, så vel som andre interesserte uten foreningstilnytning, var samlet på Ramme gård den 14. februar for å oppdatere seg på tradisjonell kjøring. Etter 2 år med prøving og feiling var tiden inne for å se nærmere på reglement og dømming, samt å diskutere
bekledning, valg av utstyr og den generelle framtoning.
Det franske reglementet som nå gjelder for hele Europa var oversatt
med noen norske tilpasninger.
Et eget kompendium var produsert og ble delt ut til deltagerne. Det
omfattet valg av klær, valg av vogn, generell framferd og hvordan enkelte valg styrer andre. Styret i FKF hadde plukket fram mye forskjellig
utstyr til hest, vogn og person. Dette ble behørig gjennomgått og diskutert.
Danske Hans C. Holm, bosatt i Sverige, har deltatt på europeiske konferanser og studert flere store stevner på kontinentet. Han hadde verdifulle tips og kommentarer om de ideer og tanker som diskuteres internasjonalt for tiden. Dessuten bidro han med inspirerende filmklipp så
vi kunne få se standarden på fjorårets konkurranser i tradisjonell kjøring i Cuts i Frankrike.
Vi håper den gode oppslutningen og interessen borger for god deltagelse på våre arrangementer i de nærmeste årene.
NB. Kompendiet fra temadagen er til salgs for kr. 60,- hos formannen

Temadag i tradisjonell kjøring
- 14. februar 2009 -

Arrangør:
Foreningen til Kjørehestens Fr
emm

Følg med på våre nettsider:

www.kjorehest.no
Der får du siste oppdateringer om kurs, arrangementer, møter etc,.
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"Finn minst 5 feil"

Utstyret kommenteres og forklares.

23

