
Inbjudan 
Föreningen Sveriges Hästkörare 

har härmed nöjet att bjuda in till årsstämma och seminarium under temat 

Från dyngkärra till bröllop! 
2018 års seminarium kommer att få ett internationellt sammanhang då även FECTU har bjudits in att delta 

under seminariet och avhandla sin årsstämma på samma plats.  

Datum 2018 04 06 kl 18.00 till 2018 04-08 ca kl 13.00 

 

Preliminärt program: 

Fredag.  

18.00-20.00 ankomst med registrering och incheckning i logi. 

20.00 Välkomst av Ordförande Tom Meurling och VD Arne Anderstedt. 

Därefter mingel och historieberättande. 

 

Lördag. 

07.30 Frukost. 

09.00 Rundvandring på Högbo bruk med Torbjörn Johansson som guide. Han kommer berätta den 

spännande historien om en av Sveriges stora industriskapelser. 

10.00 – 12.00 Stationssystem med förevisning av olika redskap för park, skog brukskörning mm. Kaffe i 

skogen vid elden. 

12.00 Fältmässig lunch därefter fortsatt stationssystem. 

14.30. Förflyttning och Swedish FIKA. FECTU påbörjar sin stämma. Föreningen Sveriges Hästkörare börjar 

sin stämma. 

16.00 Veterinär Anna Scherdin föreläser om hästens tänder. 

18.30 Stämmomiddag (FSHK firar 30 år) en återblick/framåtblick. 

20.00 ca Underhållning. 

 

Söndag: 

07.30. Frukost. 

09.00. Lars-Åke Johansson från Sexdrega visar och berättar om olika selar och anspänningar. 

10.30. Kaffe. 

12.00. Fältmässig lunch. 

13.00. ca Avfärd hemåt. 

 

Med tanke på våra europeiska gäster kommer en hel del att översättas till engelska, så passa på att träffa 

likasinnade från övriga Europa. 

Läs mer om Högbo bruk på https://www.hogbobruk.se/  

Läs mer om FECTU på http://www.fectu.org/  En del information finns även på föreningens hemsida. 

 

 

https://www.hogbobruk.se/
http://www.fectu.org/


Invitation 
The Association of Sweden's Horse drivers 

hereby has the pleasure of inviting to the annual general meeting and seminar under the 

theme 

From manure to wedding! 
2018 year's seminar will have an international context, as FECTU has also been invited to attend the 

seminar and implement their annual meeting . 

Date 2018 04 06 at 18:00 to 2018 04-08 at 13:00 

 

                                                                  Preliminary Program: 

Friday. 

18.00-20.00 arrival with registration and check-in of accommodation. 

20.00 Welcome by Chairman Tom Meurling and CEO Arne Anderstedt. 

Then mingling and storytelling. 

 

Saturday. 

07.30 Breakfast. 

09.00 Round trip on Högbo bruk with Torbjörn Johansson as a guide to tell us the exciting story of one of 

Sweden's major industrial achievements. 

10.00 - 12.00 Station system with a display of various equipment for park, forestry etc. Coffee in the woods 

by the fire. 

12.00 Field lunch then station system continues. 

14.30. Displacement. Swedish FIKA.  FECTU begins its annual meeting. The Association of Sweden's Horse 

drivers start their annual meeting. 

16:00 Veterinarian Anna Scherdin lectures on the horse's teeth. 

18.30 Dinner, (FSHK celebrates 30 years) a recital and a forward view. 

20.00 approx. Entertainment. 

 

Sunday: 

7.30. Breakfast. 

09:00. Lars-Åke Johansson from Sexdrega shows and tells about different harness and functions. 

10.30. Coffee 

12:00. Field lunch 

13:00. approx Departure home. 

 

In view of our European guests, a lot of things will be translated into English, so be sure to meet like-

minded from the rest of Europe. 

Read more about Högbo bruk at https://www.hogbobruk.se/ 

Read more about FECTU at http://www.fectu.org/ Some information is also available on the association's 

website. 


