Hjärtligt välkomna till Nordsvenska hästens dag den 2-4 augusti 2019 i Gävleborgs län!
Detta år möts vi på Högbo bruk i Sandviken, en plats där hästen har mycket gamla anor och fortfarande
finns på plats i det vardagliga arbetet. Då passar det perfekt att vi håller vår häst dag här i år tycker vi.
Vi börjar med grillkvällen på fredagen, då tar du med dig egen förtäring och dryck. Grillarna tänds kl:18.00 på
festplatsen. (Om inte eldförbud råder).
På lördagen börjar invigningen kl:9.00 följt av visning av häst på ring, show nummer och de sedvanliga
draglagsproven.
Fullmäktigemötet börjar kl:16.30 och kommer att hållas på bruks hotellet, Hans Hiertas gård.
Kvällens middag serveras utomhus under tak på festplatsen, så medtag varma kläder, dansskor, egen dryck
och kanske ett myggstift. Middagen serveras kl:19.00 och består av 2-rättersmiddagsbuffé, kött eller
vegetariskt serveras med delikata tillbehör och efterrätt. Vi underhålls även 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 inbetalnings dag 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.
För olika sorters boende så finns länkar att hitta på Högbos hemsida WWW.hogbobruk.se
Kontaktpersoner inför Hästdagen
Anders Svensson
070-535 99 66
Jan-Erik Sundström.
070-631 97 32
Per Danhard
070-555 73 29
Vägbeskrivning: Högbo Bruk ligger strax utanför Gävle, fem km norr om Sandviken längs väg 272 mot
Ockelbo. Följ de brun-vita skyltarna. Besöksadress: Hans Hiertas väg 5, Högbo Bruk, 811 92 Sandviken

Högbo bruk i Sandviken är ett otroligt ställe som kan erbjuda det mesta!
Natursköna områden, aktiviteter, upplevelser, boende, mat, en lång och intressant historia och hantverk.
Det är ett rekreationsområde med rogivande naturupplevelser, vackra parker och naturnära njutning i
Brukshotells kompletta spa-anläggning med pool, bastu och ett stort utbud av behandlingar.
Här finns sport- och motionsanläggningar, konsthantverkare med ateljéer, brukets egna ekologiska odlingar
och lantdjur för den egna småskaliga, hållbara matproduktionen. I den generösa herrgårdsmiljön från 1800och 1900-talen trivs både människor och djur, stora som små. De har även genbanksdjuren i Sigrids Hage
för att kunna hjälpa till och bevara några av våra utrotningshotade svenska lantraser.
De har kanotuthyrning, motionsspår, 27-håls golfbana, minigolf, fiske, mountainbikespår, promenadslingor,
badplats, lekplats och smådjurspark, hästar i arbete, honungsbin, caféer och restauranger, hotell, butiker och
evenemang för att nämna några. Sommartid finns det också möjlighet att åka rullskidor och inlines - eller
rullstol!
Eller varför inte prova äventyrsbanan där du tar dig fram med hjälp av rep uppe bland trädkronorna.
Äventyrsservice erbjuder vildmarksbad med badtunnor, bastu och bastuflotte. De har även mysiga
middagslokaler både på bruket och i raststugor eller varför inte äta en god middag i en tältkåta och avsluta
dagen med övernattning i stugor eller tältkåtor.
Här finns äventyrevents där du kan utmana vänner, kolleger och dig själv med spännande aktiviteter som
Fångarna på Högbo Bruk, Mångkamp, Team Building, Brukets hemlighet och Discoklättring med Wii och
Annorlunda Tipspromenad.

På bruket finns olika hantverk och produkter till försäljning
I Gårdsbutiken hittar ni dagsfärskt bröd, ett självplock av härodlade grönsaker samt egenproducerad färskost
och charkvaror förädlade på bruket. Där finns även gediget hantverksutbud av Högbos egna hantverkare
och även lokala. Här finns också inredningsdetaljer, bruksföremål, väskor och klädesplagg tillverkade i
brukets egen systuga. Veronica Nords unika silversmycken som är tillverkade i brukets nystartade
silversmedja.
Björk & Berries som är ett skönhetsvarumärke har produkter för kropp och hem med ursprung i den svenska
naturen och traditionen.
Alldeles intill den forsande dammen stoltserar Högbo Bruks äldsta byggnad från 1666. Idag är den
glasblåsarens verkstad!
I Keramikgalleriet arbetar Margareta Persson i stengods och framställer figurativ keramik och unika föremål.
SméJohan arbetar i den gamla smedjan året runt med att tillverka föremål till bla butiken och håller även
kurser.
För den knorrande magen finns mycket gott att erbjuda
Vi har Högbo Qvarn som ligger mitt i Högboån i en historisk bruksmiljö med vällagad mat och goda bakverk
att avnjuta inne vid brasan eller på någon av uteserveringarna vid ån.
Gruvstugan är ett café i 1800-talsmiljö, som ursprungligen var en bostad för gruvarbetare. Här serveras kaffe
med hembakt fikabröd och matiga mackor.
Golfrestaurangen erbjuder fika, dagens lunch och à la carte - med fullständiga rättigheter
Högbo Herrgårdar serverar storslagna måltider, välj en trerätters meny att avnjuta i historisk miljö
med fokus på när- och härproducerad mat. Högbo Brukshotell har under flera år fått höga betyg i den
prestigefyllda restaurangguiden White Guide. Alla sinnen lockas och en stor del av matutbudet bygger på
lokalproducerade råvaror. Här erbjuds frukostbuffé, stor lunchbuffé och kvällstid en bred à la carte-meny. Ett
tips är att inte missa den populära dessertbuffén.
Boende finns för alla smaker
Högbo Brukshotell är ett konferens- och relaxhotell med fullt utrustade rum. En prisbelönt restaurang som
serverar såväl bufféluncher som trerättersmiddagar.
Högbo Vandrarhem är en gammal skola som byggts om till ett vandrarhem. Det erbjuder bäddar och rum i
olika storlekar.
Finnfallshagen är stugor vid skidstadion med enkel standard som ligger på ängsmark på ett fäbodtun i
naturskön miljö.
Utöver detta så finns alla möjligheter att skapa en aktiv och kreativ konferens eller kick-off,
på Högbo Brukshotell finns lokalerna, tekniken, matupplevelsen och det goda värdskapet.
Vägbeskrivning: Högbo Bruk ligger strax utanför Gävle, fem km norr om Sandviken längs väg 272 mot
Ockelbo. Följ de brun-vita skyltarna. Besöksadress: Hans Hiertas väg 5, Högbo Bruk, 811 92 Sandviken

Tips på boende för er som vill dela denna helg med oss.
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

