Nordsvenska hästens dag 2–4 augusti 2019!
Högbo bruk i Sandviken, Gävleborgs län
2019 är Gävleborgs distrikt ärade värdar för Nordsvenska hästens årliga hästdag, ett
evenemang där alla är hjärtligt välkomna, oavsett om du är hästbiten eller inte!
Denna speciella helg träffas folk från hela Sverige för att fira den nordsvenska hästen, en helg
vi gärna delar med just dig och din familj.
På fredagen 2/8 smyg startar vi med en mysig grillkväll på festplatsen. Medtag egen dryck
och förtäring, grillarna tänds kl: 18.00 (Om inte eldförbud råder.)
På lördagen 3/8 kör vi igång hela evenemanget med invigningen kl: 09.00 som efterföljs av
uppvisning av hästar på ring där ni kan beskåda individerna Gävleborg har att erbjuda.
Under dagen kommer även våra medlemmar att visa upp sina hästar i olika shownummer
och underhålla er så gott vi kan.
Därefter har vi det sedvanliga draglagsproven där vi ser hästarnas rörelserytmik, draganlag,
dragvilja, teknik samt samarbetsvilja att njuta av.
Fullmäktigemötet travar igång kl: 16.30 och hålls på brukshotellet, Hans Hiertas gård.
Vid det här laget hoppas vi att du är hungrig som en häst då middagen serveras på festplatsen
kl: 19.00 i det fria men under tak, så se till att ha myggstiftet, drickat, varma kläder och även
dansskorna redo då vi underhålls av Blixterz för kvällens dans.
Matallergi och andra önskemål lämnas vid beställning. Märk din inbetalning med namn,
antal och vad betalningen gäller, (middag).
Middag vuxen: 300kr, barn upp till 10år: 150kr. Sista inbetalningsdag 15 juli.
Betalning- Swish: 1233275898 eller Pg: 496953-1
Anmälan sker till Mia Riesser tel: 079-313 12 67
Mail: nordismia@gmail.com
Söndagen 4/8 har vi vigt till att göra något annorlunda innan vi avslutar helgen.
På vår marknadsgata erbjuds det allt från hästrelaterade produkter till lokalproducerade
varor.
Mer information om helgen finns att få hos kontaktpersonerna.
Per Danhard
070-555 73 29
perdanhard@hotmail.com
Anders Svensson 070-535 99 66
ante.kusk@gmail.com
Jan-Erik Sundström 070-631 97 32
jan-Erik.sundstrom@storvik.com
Högbo bruk
I natursköna Högbo's herrgårdsmiljö från 1800 och 1900-talet kan du hitta allt du kan tänka
dig med aktiviteter, upplevelser, boende, mat, hantverk och historia.
För att nämna några så finns en spa-anläggning med bastu, pool och ett stort utbud av
behandlingar.

I Sigrids hage hittar du smådjuren som finns med i genbanken för att bevara några av de
utrotningshotade svenska lantraserna.
De har ekologiska odlingar och lantdjur för den egna småskaliga matproduktionen.
Sen finns motionsspår, golf, fiske, badplats, mountainbikespår, hästar i arbete, äventyrsbana
högt i trädtopparna, badtunnor och en massa annat att prova på. Varför inte utmana dina
vänner på ett äventyrevent?!
Upptäck hantverks utbudet från lokala förmågor eller från Högbos egna hantverkare som
finns på plats, som keramiker, silversmed, glasblåsare, systuga, skönhetsprodukter,
nyttoföremål, inredning eller varför inte hälsa på sméJohan i den gamla smedjan.
Även smakpaletten har mycket att välja på för här finns allt från fika i bruksomgivningen,
golfrestaurang med á la carte och fullständiga rättigheter till trerätters middag i
herrgårdsmiljö och en omtalad dessertbuffé.
Boende finns för alla önskemål som vandrarhem, stugor, tältkåtor, pensionat, camping eller
hotell med fullt utrustade rum.
På Högbo är det bara att välja och vraka mellan det du vill ha och vad du vill göra.
Vi kommer alla att göra vårt allra bästa för att visa och erbjuda er något i hästväg denna helg!
Högbo Brukshotell
Tel: 026-24 52 00
E-post: info@hogbobrukshotell.se
Hemsida: www.hogbobrukshotell.se
Äventyrsservice
Tel: 026-21 50 01
Epost: info@aventyrsservice.se
Hemsida: www.aventyrsservice.se
Högbo Pensionat/Skommarsgården
Tel: 070-555 83 01
E-post: info@skommarsgarden.se
Hemsida: www.skommarsgarden.se
Camping husvagn/husbil
Camping finns i närheten och bokas via hemsidan:
https://www.hogbobruk.se/stallplatser
Fler länkar finns på Högbos hemsida WWW.hogbobruk.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

