
 

Inbjudan till Föreningen Sveriges Hästkörares 

seminarium 10-12 september 2021. 

Efter diverse tragglande med pandemier och annat kommer så äntligen ett tillfälle för 

lärdom, samvaro och erfarenhetsutbyte. 

Årets seminarium kommer att handla om slåtter och dom olika maskinerna som används för att köra 

en höskörd med häst utan allt för mycket krångel. 

Programmet i stort! Från fredag den 10 september på eftermiddag. 

Samling från 14.00 på Lötsberga veterinärklinik söder om Enköping. Det finns kaffe vid ankomst. 

Kl 16.00 Workshop med Anders Eriksson på temat bett/bettsling men även praktiska förevisningar 

med olika hästar och utrustning. Det blir en enklare middag och därefter fortsatt workshop med 

Anders. 

Lördag. 

Vi delar in oss i två grupper varav den ena går in i verkstaden och har praktiska övningar i 

slåttermaskinens service och underhåll, men även inställningar och enklare reparationer. Den andra 

grupper går ut i fält där man praktiskt går igenom dom olika maskinernas funktioner men även taktik 

och planering av ett slåtteruppdrag. Det kommer finnas ett antal ekipage som kör olika maskiner. 

Efter lunch byter vi grupper. 

På kvällskanten blir det middag och mingel, förhoppningsvis ute runt en eld. Om vädret är emot oss 

finns inomhusmöjligheter.  

Efter middagen delar Lennart Östberg med sig av sina forbonderesor innan mingel och läggdags.  

Söndag.  

Paul Smith från Luxemburg visar och berättar om utvecklingen av moderna hästredskap för vallskörd 

till exempel vändare och strängare för häst. Se separat flyer. 

Därefter blir det fältmässig lunch innan seminariet avslutas med en utvärdering och sammanfattning.  

 



Kostnad. 1500:- person och vi förutsätter att man är medlem i föreningen. Studenter med Csn och 

kuskelever på kuskutbildningen får en rabatt om 20% 

I det ingår förutom ovanstående, boende i en sovsal med egen medhavd madrass på golvet, enkel 

frukost på Lötgården, en bygdegård inom gångavstånd. Vill man ha annat boende. Är det utöver 

avgiften. Alla deltagare får även ett exemplar av Westerås mek werkstads katalog i nytryck från 1894 

som kurslitteratur. 

 

Det finns gott om plats för husvagnar och husbilar, dock utan el.  

ANMÄLAN 
Sker till Marie Nyström marie086@hotmail.com eller per telefon 073-0791221. 

Vi vill veta om det finns några allergier och även vilket boende ni har valt.  

Antalet platser är begränsat till 40 så skynda dig att anmäla. Sista dag för detta är den 31 augusti.  

 

Mer information: 

Rum finns att hyra på lite olika ställen i närområdet.  

Lötsberga Djurklinik (lotsbergadjurklinik.se)   

Boenden på landsbygden - Upplev Enköping (enkoping.se) 

V Ä L K O M N A 
Önskar styrelsen 

 

 

https://www.hastkorare.se/sveriges-hastkorare/styrelse-ansvarsposter/marie086@hotmail.com
https://lotsbergadjurklinik.se/rum-frukost
https://enkoping.se/upplev-enkoping/att-gora/unika-boenden/boenden-pa-landsbygden.html

