SQHA RIDE CAMP 2019
SQHA bjuder in .ll SQHA Ride Camp 2019. En inbjudan .ll dig som är

intresserad av Western ridning, alla hästraser och deltagare oavseE
kunskapsnivå är välkomna. Två dagar fylld med träning, gemenskap och
inspira.on med två av Sveriges främsta westerntränare!
Datum: 27-28/7
Plats: Sandby Western hos Joseﬁn Blomqvist
Björklinge Gränby 31
Björklinge
Kostnader
Träning (lördag och söndag): 1000 kronor
Matpaket (frukost lördag och söndag, lunch lördag och söndag samt catering
Qll middag lördagkväll): 520 kronor
Box: 100 kr/dygnet
Boende: 100 kr/naTen
Elplats ﬁnns även Qllgängligt för de som vill ha med eget boende.
För långväga deltagare ﬁnns 5 st. vältränade Quarter hästar a6 hyra. Kontakta
Joseﬁn Odeberg eller Peter De Vos angående de6a.
Anmälan skickas Qll:
Peter De Vos
Mail: pdv@bronco.se
Skriv namn samt om du vill ha matpaket, boende och/eller box.
Sista anmälan sker 12 juli. 20 stycken platser ﬁnns, först .ll kvarn som gäller.
Bindande anmälan om man ej kan uppvisa veterinärintyg, annars hiEas egen
ersäEare för platsen.
Medlemsskap i SQHA krävs. Är man ej medlem betalas medlemsavgiSen in
.ll SQHA i samband med betalning för Ride Camp.

Inbetalning sker på SQHA’s PLUSGIRO: 880296-9 eller SWISH: 1233023793.
Skriv namn samt vad inbetalningen omfaTar, det vill säga om ni bokar både
träning och matpaket eller bara träning osv. Sista inbetalningsdag 12 juli.

Joseﬁn Blomqvist
Joseﬁn Blomqvist har 30 års framgångsrik erfarenhet av aT tävla.
Allround specialist men även framgångsrik inom Reining både naQonellt och
inom Europa. InternaQonell domare med licens från AQHA, APHA, NRHA, NSBA
och NCHA, få förunnat i Sverige. Driver Qll vardags vuxenridskola på sin
anläggning.

Johan Svensson
Johan har jobbat med hästar på helQd sedan 16 års ålder. Han är bärde
generaQonen av professionella häsTränare. Redan i 10 års ålder hade han sina
första ridlekQoner och har sedan dess hac en stor passion för aT lära ut om
hästar. AT ge människor en bäTre och roligare relaQon Qll sin häst har allQd
varit en stor drivkrac. Redan som 17 åring vart Johan uTagen Qll Svenska
Reininglandslaget första gången och tävlade 2014 på World Equestrian Games i
Frankrike för Sverige.

