
Den 26-28 juni 2020 är det dags igen för Hästrundan då ett flertal hästföretag och föreningar kommer 
att anordna clinics, prova på, föreläsningar, tävlingar osv. på temat häst. Varför ska just du vara med 

som aktivitetsarrangör under nästa Hästrunda? 

 Du breddar ditt kontaktnät.
Möjlighet att nå nya målgrupper.

Synlighet som kan ge affärer på kort och lång sikt.
Marknadsföring till en lägre kostnad än om du hade gjort det själv.

Vi stärker området tillsammans och visar att hästnäringen är viktig i vår region.
Gemenskap med andra företagare/föreningar som kan leda till nya samarbeten.

Priser för att delta som aktivitetsarrangör: 
Ideella föreningar 50:- + 250:-     Företag 0-3 heltidstjänster 150:- + 250:-  

Företag 4-10 heltidstjänster 250:- + 250:-     Företag över 10 heltidstjänster 500:- + 250:-

www.hastrundan.se 

Varför Hästrundan? 



Program
Inför Hästrundan 2020 har det gjorts lite förändringar av upplägg och tidpunkt jämfört med tidigare år. 

Vi tror att detta ska göra att det blir enklare för besökaren att hitta passande aktiviteter 
och att det i sin tur betyder fler besökare hos dig.

Fredag 26/6
Programpunkter i området i första hand för redan hästintresserade, men även för andra nyfikna.

Lördag 27/6
Under förmiddag och tidig eftermiddag blir det programpunkter i området för de som redan är

hästintresserade och andra nyfikna. 
På eftermiddagen finns sedan möjlighet för alla deltagare att komma till Svabesholm och ställa ut. På 
Svabesholm bjuds deltagare och besökare sedan på Hästshow ca klockan 15-17. Kvällen avslutas med 
barbecue på Svabesholm med något uppträdande. Besökarna kommer att kunna köpa biljett antingen 

till endast showen eller till både show + barbecuemiddag.

Söndag 28/6
Familjesöndag. Denna dag vill vi samla hästrundans samtliga aktiviteter som riktar sig till 

barnfamiljer. Ni som önskar arrangera tex barnridning eller käpphästhoppning
förlägger alltså med fördel er aktivitet till denna dag.

Vill du vara med? För att få ett bra program som vi kan gå ut och marknadsföra tidigt behöver vi 
redan nu veta vad du vill ha för aktivitet hos dig. Vi lägger ut 

information löpande på hemsidan om anmälda aktiviteter.

maila till: hastrundan@hastrundan.se  


