
Nyhetsbrev för föreningar 3.6.2022 

 

I detta nyhetsbrev:  

• Hevoset Bastionissa 8.–12.6.  

• Farmari 2022 i St. Michel 30.6.-2.7.  

• Med medlemspris till Cavalluna-hästshowen i juli 

 

Sommarens ridtävlingssäsong är redan i full gång och man kommer med i tävlingskänslorna runt om i 

Finland.  

Även i andra sammanhang kan man njuta av hästar: ”Hevoset Bastionissa” arrangeras för första gången, vid 

Farmari landsbygdsmässan visas det upp en mångsidig hästnäring och Cavalluna fortsätter i Apassionatas 

hovspår med att ordna en underbar hästshow. 

Vi önskar alla en varm hästsommar! Föreningsposten ges ut följande gång på hösten. 

  

Hevoset Bastionissa 8.–12.6.  

Den genom tiderna första ”Hevoset Bastionissa” arrangeras i Fredrikshamn 8.-12.6.2022. 

Hevoset Bastionassa är hela familjens glada sommarevenemang, där det finns mycket att se och uppleva 

för alla åldrar, då Fredrikshamn stads inre centrum förvandlas till en hästevenemang-arena. På programmet 

hittar man bl.a. ridtävlingar, citytrav, häst- och ponnyutställning, konst och program för barnen. En del av 

programmet är avgiftsbelagd, men det finns även avgiftsfria saker att göra och upplevelser varje dag. FRF är 

på plats under hela evenemanget. Du hittar oss on-sö nära valvet vid Horse Expo Bastione-arenan och fr-sö 

vid Rådhustorget i vårt bekanta blåa tält. Vi ses i Fredrikshamn! 

Tiedote  

Hevoset Bastoniossa -tapahtumasivut 

  

Farmari 2022 i St. Michel 30.6.-2.7.  

FRF deltar i Farmari 2022-landsbygdsmässän för att berätta om ridningen som hobby och 

föreningsverksamhetens möjligheter. Farmari arrangeras 30.6. – 2.7. i St. Michel, och den är en unik jord- 

och skogsbruks samt landsbygdens mässa, där näringens professionella och konsumenter möts. 

På den omfattande husdjursavdelningen finns det olika djur att beundra och vid evenemanget finns det 

mycket program och liv och rörelse. På området finns det två mångsidiga maskinparker, samt en 

omfattande och intressant skog- och energiavdelning. 

Lue lisää Farmarista 

  

Med medlemspris till Cavalluna-hästshowen i juli 

 Ryttarförbundet erbjuder en ordentlig medlemsrabatt till Europas mest kända Cavalluna-hästshow. 

Det kända Cavalluna med sina hisnande hästuppvisningar och hela familjens lockande shower kommer med 

sin älskade show till Helsingfors ishall 30.-31.7. Det lovas skicklig dressyr, fartfyllda trick, små ponnyer som 

charmar hela familjen, trollbindande hästhantering, dans, klädglans och skicklig ljusshow! 

Läs mera och lös ut familjepaketet till medlemspris via Jäsenhuone . 

Lisätietoja Cavallunasta  

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/hevoset-bastionissa-tapahtuma-lahestyy/
https://www.hevosetbastionissa.fi/
https://www.farmari.net/
http://oma.ratsastus.fi/
https://www.livenation.fi/artist-cavalluna-1348585?utm_source=hihs&utm_medium=atl&utm_campaign=cavalluna_hihs

