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11 - 14 juli  på Ökna Skolan så händer det! Nu jobbar vi för fullt för att få till en riktigt bra tävling 
och fest. Ökna Skolan är ett Natubruksgymnasium och här finns det elevrum att hyra för tävlande 
och besökande och självklart finns det också möjlighet till camping. För mer information om ex.
anmälan, kvalregler eller boende så läs gärna mer på vår hemsida eller varför inte gå med i vår 
Facebook grupp! Kanske kan du hjälpa till som funktionär eller bidra på något annat sätt. Vi ses!

Din logo/namn på en boxdörr

Din logo på hemsidan

Du får använda vår logo

Du stödjer Fjordhästen

Din logo i programbladet

Det kommer att delta ungefär 70 ekipage 
på Fjordhäst-SM 2013. För att klara av 
detta stora arrangemang har Mälardalens 
Fjordhästförening och Östergötlands Fjord-
hästhästförening gått ihop.

Vi behöver nu all hjälp vi kan få och hoppas 
Ni kan ställa upp som boxsponsor för endast 
1.500kr som går till att ordna SM-2013! 

Kontakta Johny Sjödin på:
johny@4tal.se eller tel. 0733-623300

alla kan hjälpa till -

vi söker sponsorer!

Arrangör
Östergötlands Fjordhästförening (ÖFF): 
Ordf Lars-Fredrik Cederblad 0709–71 28 70

Mälardalens Fjordhästförening (MFF)
Ordf Eva Nilsson 0705-98 10 45

Tävlingsledare:
Dorith Andersson (ÖFF) 0705-97 11 81
Margaretha Larsson (MFF) 

Sekretariat:
Sara Andersson (ÖFF) 0706-86 73 78
Ingela Nilsson (MFF) 0704-15 82 05

Information och press:
Evamaria Nerell (ÖFF) 0733-500 903

Hemsida:
http://fjordsm13.webs.com

Mailadress:
fjordsm2013@gmail.com 

Nu jobbar vi för fullt med fjordhäst-sm 2013


