Medlemsbrev vinter 2013

Tiden går fort och vi kan snart blicka tillbaka på ytterligare ett år i föreningen. Under detta år har
ridhuset fått en välbehövlig ansiktslyftning, tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden. Våra egna
tävlingar har gått bra och medlemmarna är flitiga på både tränings- och tävlingsbanorna. Vår stora
klubbstuga, som ju fick en vattenskada i vintras, håller nu på att avvecklas och vi tänker oss att under
nästa år satsa på den lilla klubbstugan, så att vi kan använda den i stället. Nedan följer lite
information om kommande aktiviteter. Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, direkt eller via
klubbmailen om du har frågor, funderingar eller förslag.

Träningar
Följande träningar kan vi erbjuda till våren:

Måndagar, hoppträning för Emelie Nilsson

Emelie är 24 år gammal, har gått Vellinge Hästsportgymnasium och är utbildad hippolog på Flyinge.
Hon har själv placeringar tom 1.30 och har tävlat upp till LA dressyr. Hon har sedan 2010 arbetat som
beridare, både i Tyskland och Sverige. För tillfället har hon 10 unghästar i träning som hon utbildar
och tävlar.
Betalning sker direkt till Emelie. Kostnad 120 kr/timme. Även Ni som tränade i höstas måste anmäla
er igen!

Tisdagar, dressyrträning för Helen Persson

Helen driver Stoby Dressyrstall där hon utbildar och tävlar hästar i dressyr. Hon har just nu flera
hästar som går svår dressyr. Helen är utbildad C-tränare. http://www.stobydressyrstall.com
Betalning sker direkt till Helen. Kostnad 250 kr/45 min för enskild träning. 200 kr/45 min för träning i
grupp. Ange om du vill rida enskilt eller i grupp.

Onsdagar, dressyrträning för Yvonne Österholm

Kommer 2 ggr/månad, första resp tredje onsdagen i varje månad.
Yvonne har vunnit unghästchampionat och varit i final i samtliga årgångsklasser med olika hästar.
Representerat Finland i Nordiska Mästerskapen som Young Rider.Jobbat på TullstorpDressageStable
som beridare och stallchef i sex år och utbildat flera hästar upp till svår klass.
Betalning sker direkt till Yvonne. Kostnad 300 kr/45 min för enskild träning. 200 kr/45 min för träning
i grupp. Ange om du vill rida enskilt eller i grupp.

Anmälan till samtliga träningar sker till:
hlmhastsport@hotmail.com
Ange ditt namn, telefonnummer, utbildningsnivå, samt om du har häst eller ponny.
Träningarna startar vecka 6 och avslutas vecka 23.
För att deltaga i våra träningar krävs att du är medlem i föreningen.

Hoppkurs 5-6 januari
Under juluppehållet kommer vår hopptränare Emelie att hålla en tvådagarskurs. Kostnad 400
kr/ekipage. Anmälan sker direkt till Emelie i_am_emlan@hotmail.com eller 0738-18 18 16.

Programridning
Dressyrsektionen kommer att anordna programträning vid ett tillfälle framöver som förberedelse
inför våra dressyrtävlingar i mars. Öppen för alla våra medlemmar, både ponnyer och hästar är
välkomna. Denna kommer att ske söndagen den 23 februari med första start kl. 14.00.
Mer info finns på hemsidan under Träningar/Programridning

Göteborg Horse Show
Följ med föreningen till Göteborg lördagen den 1/3. Vi kommer i år att subventionera kostnaden till
alla er som hjälpt till som funktionärer (både medlemmar och icke medlemmar) under 2013.
Kostnad för biljett (heldag) och bussresa:
600 kr för funktionärer
800 för medlemmar
900 för icke medlemmar
Föreningen har beställt 50 biljetter. Du bokar genom att maila till jenniegustdolf@hotmail.com
och sätta in pengarna på föreningens bg 5061-1003.

Klubbjacka
Nu kan du som medlem i HHSF köpa klubbjacka till subventionerat pris.
Beställ via nedanstående länk:
http://www3.idrottonline.se/HassleholmsHastsportforening-Ridsport/Medlemsinfo/Klubbshop/
Betala och visa kvitto för kassören, så får du tillbaka 200 kr!

Lagtävlingar
Under våren rids Div I hoppning och Lag-DM LA dressyr för häst. Mer info finns på
http://www.skaneridsport.se
Vi gör nu en intresseanmälan för att se om det finns underlag för att anmäla lag. Skicka ett mail
till: hlmhastsport@hotmail.comsenast den 10 januari om du är intresserad.

Ridhustider
Medlemmar har tillgång till fri ridning i ridhuset på föreningens tider när det inte är några träningar
eller andra aktiviteter. Se hemsidan/ anläggningen/ bokningar för aktuellt schema.
I nuläget är det ledigt onsdagar (ej första och tredje onsdagen varje månad) kl. 17-22 i stora ridhuset
och torsdagar 19-21 i lilla ridhuset.
Övrig tid krävs anläggningskort för att utnyttja ridhusen. Under december och januari kommer det
att ske extra kontroller för att säkerställa att detta följs.

Tävlingar 2014
Vi har minskat antalet tävlingar under kommande år, då vi har problem att få ihop tillräckligt med
funktionärer. Vi hoppas nu att vi tillsammans kan hjälpas åt att genomföra de tävlingar som är
inplanerade under våren:
 Dressyr stor häst 14-16 mars
 Hoppning stor häst 12-13 april
Mer information finns på hemsidan under Tävlingar/Funktionärer

Vandringspriser
Vid föreningens årsmöte varje år delas ett antal vandringspriser ut.
Här kan du hitta alla vinnare genom åren.
HÄST: Bästa ekipage dressyr, hoppning, fälttävlan samt bästa junior.
PONNY: Lokalt vandringspris (resultat från lokala tävlingar) samt regionalt vandringspris (resultat från
regionala tävlingar och uppåt)
På ponny delas priser ut till de tre främsta till resp. pris.
Resultat för 2013 ska vara redovisade senast den 31/12.
Endast resultat från lokala tävlingar för ponny behöver skickas in, resterande resultat hämtas från
Tävlingsdatabasen. Redovisning sker till Jenny Gustdolf - jenniegustdolf@hotmail.com
Regler finns på hemsidan under Medlemsinfo/Vandringspriser
Ni som har vandringspriser hemma; kom ihåg att lämna dem till Jenny Gustdolf snarast, så att hon
hinner lämna in dem för gravering.

Årsmöte
Kommer att hållas söndagen den 9 februari kl. 16.00 i cafeterian.
Utdelning av vandringspriser, pris till klubbmästare mm.

Vill du vara med och arbeta för föreningen i hoppsektionen, dressyrsektionen,
ungdomssektionen eller styrelsen? Hör av dig till Terese i valberedningen:
terese.engqvist@bredband.net

Medlemsavgifter 2014
Det börjar bli dags att betala medlemsavgift för 2014. Betala in avgiften på vårt bankgiro 50611003 och uppge ditt namn. Fyll även i formuläret som finns på hemsidan under Medlemsinfo/bli
medlem. Detta för att du bland annat ska få tidningen Häst & Ryttare. Avgiften för 2014 är 250 kr
för juniorer och 350 kr för seniorer.

Senaste nytt om föreningen hittar du alltid på vår hemsida: http://www.hlmhastsport.se
samt på vår facebook-sida: http://www.facebook.com/hlmhastsport
Du når oss även på klubbmailen: hlmhastsport@hotmail.com

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen

