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Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djur
intresserade i alla åldrar. Du behöver inte ha något 
eget djur för att vara medlem. Vi finns i hela landet 
och anordnar kurser, läger, föreläsningar och studie
besök, allt med djuren i fokus. 

Runt om i landet anordnas föreningsaktiviteter i 
förbund och i ungdomsavdelningar. Vill du att det 
ska hända något där du bor? Vill du ordna en akti
vitet, boka en föreläsare eller arrangera en träff? Ta 
kontakt med ordförande eller utbildningsansvarig 
i ditt förbund/ungdomsavdelning för en dialog. Se 
kontaktperson på vår hemsida.

•	 djurskola/smådjurskurs
•	 djurskötarläger
•	 hundläger
•	 kaninläger
•	 ridläger
•	 agility
•	 temakvällar

•	 första	hjälpen-kurs	för	
	 häst	och	hund
•	 utbildningar	i	lant-	
	 brukets	djurskötsel
•	 studiebesök	på	exempel-	
	 vis	naturbruksgymnasier	
	 och	lantgårdar

Vi gör studiebesök på 
bland annat stute
rier och gårdar. Här på 
polisrytteriets stall i 
Göteborg där vi också 
fick höra hur polisen ar
betar med sina hästar.

Barn och ungdomar 
får prova på att sköta 
om djur av alla slag, 
stora som små. Här 
klappar de en gecko
ödla på ett naturbruks
gymnasium.

Vi gör studiebesök på 
lantgårdar där vi får 
se hur lantbruk sköts 
idag. Vi har också kur
ser i fjäderfäskötsel 
och skötsel av andra 
djur inom lantbruk.

svenska blastjarnan.se

Välkommen du också!



Välkommen!
Välkommen till Svenska Blå Stjärnan, en mötesplats för 
djurintresserade i alla åldrar. 

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Är ni flera på 
samma adress som vill vara medlemmar så betalar en 
person 100 kr och de andra bara 25 kr. Man får då bara 
en tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen 
vara med lika mycket. Det är enkelt att bli medlem via 
vår hemsida, svenskablastjarnan.se. Har du frågor, kon
takta gärna ditt lokala förbund eller ungdomsavdelning 
via vår hemsida, eller kontakta Svenska Blå Stjärnans 
centrala kansli, telefon: 08629 63 60 eller mejl: sbs@
svenska blastjarnan.se. 

I medlemsavgiften ingår fyra nummer av vår tidning Blå 
Stjärnan och en olycksfallsförsäkring när du deltar i vår 
verksamhet. Vi informerar löpande via utskick och hem
sida om kurser, läger för vuxna, barn och ungdomsläger 
samt om föreningsaktiviteter runt om i landet. 

Många förbund och ungdoms avdelningar skickar också 
ut lokala medlemsblad. Följ oss på facebook.com/
svenska blastjarnan.se och läs mer om oss på svenska
blastjarnan.se.

Ungdomar  
och vuxna
Självklart kan du vara aktiv i 
Svenska Blå Stjärnan även när 
du är lite äldre. Runt om i landet 
anordnas det temakvällar, kurser, 
läger och studiebesök även för 
vuxna. 

Från och med det år du fyller 
16 år finns också möjlighet till 
uppdrags utbildningar, se mer på 
nästa sida.

För alla
Bland det bästa med 
att vara Blå Stjärna 
är att vi gör saker 
tillsammans, barn, 
ungdomar och vuxna!

Uppdrags- 
utbildningar
Svenska Blå Stjärnan utbildar även 
djurskötare som kan rycka ut och 
assistera veterinärer och hjälpa djur
ägare om det skulle bli ett utbrott 
av smittsam djursjukdom eller an
nan kris i samhället. 

Blå Stjärnor har till exempel ryckt ut 
vid sjukdomsutbrott och hjälpt till 
med provtagning och vaccination.

Utbildningarna som genomförs 
med tanke på samhällets krisbered
skap kallar vi för uppdrags utbild
ningar. De är kostnadsfria och du 
får även ersättning för förlorad 
arbets inkomst.

Kurserna är bland andra: grundkur
ser (lantbrukets djur), smittskydd, 
villkorad läkemedelsanvändning, 
provtagning och krishantering.  
Dessutom har vi utbildat Blå Stjär
nor att hjälpa till med oljesanering 
av fåglar.

Vi samarbetar med naturbruksgym
nasier runt om i landet.

Hur reagerar du i en akut 
situation? Om det värsta 
händer, vad gör du då?

Våra kursledare kommer 
ut till din förening eller 
ditt stall och håller kurs 
i första hjälpen. Kursen 
finns både för häst och 
hund. Här ingår teori om 
förebyggande säkerhets
tänkande och risker.

Givetvis ingår också 
praktik, vi lägger 
bandage, lyssnar med 
stetoskop med mera. 

Vi finns inte på alla orter 
– mejla till kansliet och 
fråga!

Första hjälpen hund och häst

Barn och 
ungdomar
Svenska Blå Stjärnan har många 
aktiviteter för barn och ungdomar 
i våra ungdomsavdelningar. 

Det kan vara djurskola där man 
får lära sig om olika sorters djur, 
läger där man kan lära sig mer 
om hur det är att sköta om djur, 
hundläger och ridläger, utflykter 
och studiebesök.

Ungdomsorganisationen ordnar 
dessutom läger över hela landet.

Vill du vara med och hålla kurser 
eller läger? Du kan gå ungdoms
ledarkurser genom Svenska Blå 
Stjärnan. Kontakta kansliet, ju fler 
ledare vi är desto mer aktiviteter 
kan vi ha.

Djursjukhusen
Svenska Blå Stjärnan har arbetat för djursjukvård i 
Göteborgsområdet sedan 1933. Från 1967 ansvarar en 
stiftelse för driften av Blå Stjärnans Djursjukhus AB i 
Göteborg.

I Borås har Svenska Blå Stjärnan arbetat för djurvård 
sedan 1954. 1978 fick Blå Stjärnan i Borås status som 
djursjukhus och drivs numera i stiftelseform.

Sedan 1969 har stiftelsen Djursjukhus i StorStockholm 
arbetat för djursjukvård och är en betydande delägare 
av Stockholms Regiondjursjukhus med de tre enheterna 
Djursjukhuset Albano, Region djursjukhuset Bagarmos
sen och Gärdets Djurklinik.

I Göteborg, Borås och Stockholm finns Blå Stjärnor med 
i stiftelsernas styrelse.


