Medlemsbrev vintern 2017

Nu har det redan gått en tid in på det nya året och det är dags för lite information om vad
som händer i Hässleholms Hästsportförening. Än är det vinter och många kanske tar det lite
lugnt med sina hästar och sin ridning, men ljuset är redan på väg tillbaka och snart är det full
fart igen.
Vi börjar året med att fira att vår förening fyller tio år 2017. Firar gör vi genom att bjuda våra
medlemmar på fest d. 11 februari direkt efter årsmötet, som börjar kl. 17 (se separat
inbjudan). Föreningen kommer att få en ny ordförande vid årsmötet, då Eva Nyström avsagt
sig sitt uppdrag.
Våra träningar fortsätter som vanligt med hoppning för Emelie Nilsson på måndagar, dressyr
för Helen Persson på tisdagar och dressyr för Yvonne Österholm varannan torsdag. Mer
information om träningarna finns längre fram i brevet.
Vi kommer att ha en dressyrtävling i mars och en hopptävling i april. Som vanligt behöver vi
funktionärer för att kunna genomföra tävlingarna på ett bra sätt.
Ett nytt år betyder också att medlemsavgiften ska betalas. Det gör du via vårt bankgiro. Glöm
inte att fylla i medlemsuppgifterna, så att du även i fortsättningen får utskick via mail och
även tidningen "Häst och ryttare".
Nedan följer information som plockats från vår hemsida. Titta in på hemsidan då och då, så
att du inte missar något.

Hoppas vi ses under 2017!

Styrelsen

Medlem 2017
Nytt år och därmed dags att betala in medlemsavgiften. Avgifterna är oförändrade.
http://www.hlmhastsport.se/Medlemsinfo/Blimedlem/

Programridning
Årets första programridning är inbokad 11 mars, veckan före våra dressyrtävlingar. Klasser
på alla nivåer och öppen för både häst och ponny.
http://www.hlmhastsport.se/traningar/Programridning/

Träningar
Hoppning för Emelie Nilsson på måndagar, dressyr för Helen Persson på tisdagar och dressyr
för Yvonne Österholm varannan torsdag.
Träningarna är i första hand öppna för de medlemmar som tävlar för HHSF alt. inte tävlar alls
och för dessa sponsrar föreningen genom att betala ridhushyran. I mån av plats finns även
möjlighet för medlem som tävlar för annan förening att träna. För dessa tillkommer en
ridhushyra på 50 kr/gång som ska swishas till föreningens nummer: 123 085 64 68
http://www.hlmhastsport.se/traningar/

Tävlingar
Vi kommer att anordna två tävlingar under första halvåret 2017.
Dressyr för häst 17-19 mars och hoppning för häst 8-9 april.
Vi tar tacksamt emot hjälp från dig som kan ställa upp som funktionär.
http://www.hlmhastsport.se/tavlingar/funktionarer/

Lagtävlingar
Under våren kommer vi att deltaga i Lag-DM LA för häst och Knock out LC för ponny.
Lag-DM rids i LA:4 med första omgången på vår hemmatävling i mars.
Knock out för ponny rids i LC:1 eller LC:2 och första omgången bestäms med mötande lag.
Vill Ni deltaga i något lag går det bra att anmäla sitt intresse till: hlmhastsport@hotmail.com

Årsmöte
Lördagen den 11 februari kl. 17.00. Bland annat utdelning av vandringspriser och priser till
klubbmästare.
http://www.hlmhastsport.se/Nyheter/Egnanyheter/arsmote9/

Jubileumsfest

