GÖR HÖSTLOVET TILL ETT HÄSTLOV
Arrangerar ditt företag, förening eller hästanläggning aktiviteter för barn och ungdomar under höstlovet (v.44)?
Anmäl dig till Hästlovet och få hjälp med marknadsföring, tillgång till material, tips på aktiviteter samt häst-iga
goodiebags att dela ut.
HAR DIN HÄSTANLÄGGNING planerat aktiviteter under

höstlovet och behöver inspiration och material? Passa på
och sätt guldkant på dagen och få den att synas för ännu
fler genom att vara med i satsningen. Vi vill få tusentals
unga att hitta till våra aktiviteter och fantastiska hästar.
Som arrangör syns er anläggning på Hästlovets webbplats
och ni får också tillgång till mallar för annonsering och
presskontakt att använda lokalt. Du får också tillgång
till en ”Aktivitetsbank” med material, bl.a. tipsrunda, en
plansch på ”Gissa Hästens delar” och andra konkreta tips
på enkla aktiviteter. Bara att skriva ut och använda!
VI ERBJUDER GOODIEBAGS till de 100 första anläggFoto: Jessica Ortiz Bergström

ningarna som anmäler sig. De kommer innehålla klistermärken, pyssel och annat smått och gott. Dessa kan
självklart också fyllas på med information från din anläggning/verksamhet/förening.

MÅLET MED HÄSTLOVET är att ge fler barn och unga

chansen att komma nära och uppleva hästen. Hästnäringens organisationer står bakom gemensamt
bakom satsningen. Vi vet att det pågår en mängd
fantastiska aktiviteter på våra hästanläggningar och
genom hästlovet kan vi hjälpa till att visa upp dem.

KORTA FAKTA OM HÄSTLOVET
- Det är gratis att vara med
- Din anläggning syns på Hästlovs-kartan
- Du får tillgång till material och tips på aktiviteter
- Vi hjälper till med marknadsföringen
- Du kan få häst-iga goodiebags att dela ut
LÄNK TILL HÄSTLOVETS HEMSIDA

HÄSTLOVET kan fyllas med olika aktiviteter, som du själv

VEM KAN ANMÄLA
SIN ANLÄGGNING?
Alla kan vara med!

Ridskola eller travskola,
uppfödare eller 4H-gård,
inackorderingsstall eller ridlekis.
Har du hästar på anläggningen kan du vara
med. Enda kravet är att de aktiviteter som
erbjuds måste vara gratis.

bestämmer och som passar din verksamhet. Tips kan vara
uppvisningar, borsta häst och fläta man, maskerad, pyssla
i stallet, hästbingo, prova-på-ridning eller körning...och
mycket mer - bara fantasin sätter stopp! Mötet med hästen
är i fokus.
DU KAN ANMÄLA din anläggning via hemsidan fram till

den 30 september.

KONTAKTA gärna mig:

Ulrika Backan, projektledare
ulrika.backan@wangen.se
070-772 05 31

LÄNK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR

Hästlovet är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
genom ett avtal mellan staten och trav-/ galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har drygt 5 miljoner kronor öronmärkts för
ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2018.

