Medlemsbrev sommar 2015

Tiden går fort och snart är sommaren här med lov och semestrar. I föreningen har det varit full fart
under våren och vi fortsätter på samma bana under hösten. Våra duktiga dressyrryttare har hunnit
med att bli Skånska Mästare i lag, vår gamla klubbstuga är nu riven (vattenskada) och vi håller på att
planera för renovering av den andra stugan. Träningar och tävlingar har flutit på och även en del
andra aktiviteter har genomförts såsom programridningar, resa till Göteborg mm.
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.

Falsterbo Horse Show
Lördagen den 11/7 ordnar föreningen en resa till Falsterbo Horse Show för dig som har varit
funktionär på våra tävlingar under våren -15.
Föreningen bjuder på bussresa och entré. Om du vill ha läktarbiljett beställer och betalar du det själv.
(Eftersom entrébiljett ingår i läktarbiljett, får du tillbaka ditt utlägg för entrébiljetten i efterhand).
Du som inte har varit funktionär under våren har möjlighet att följa med och då kostar det 400 kr
(självkostnadspris).
Buss avgår från Shellmacken i Hässleholm kl 7.30. Avresa från Falsterbo kl 19.30.
Anmäl dig till Eva Nyström bosabygget@bredband.net senast 15/6.
Först till kvarn!

Prova på våra träningar
Tillfälle för dig som funderar på att börja träna hos oss! Under vecka 26 har du möjlighet att få rida
gratis för någon av våra tränare.
Kanske funderar du på att prova en ny tränare till hösten? Nu har du möjlighet att testa våra tränare
gratis.
Anmäl till Eva Nyström bosabygget@bredband.net senast 17/6. Ange vem du vill träna för, om du har
häst eller ponny och ungefärlig utbildningsnivå.
Under vecka 26 blir det träning enligt nedanstående:
Måndag:

Hoppning med Emelie Nilsson

Tisdag:

Dressyr med Helen Persson

Onsdag:

Dressyr med Yvonne Österholm

Torsdag:

Dressyr med Johanna Nyman

Tider meddelas senare

Vill du sedan börja träna hos oss, så krävs att du är medlem. Medlemsavgiften är 250 kr till och med
det år du fyller 21 och därefter 350 kr.
Föreningen kommer att stå för ridhushyran och träningsavgiften betalar du direkt till din tränare.

Träningar
Följande träningar kan vi erbjuda till hösten:

Måndagar, vid stort intresse även vissa torsdagar, hoppträning för Emelie Nilsson

Emelie 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. Gruppträning. Kostnad 120 kr/timme och person.

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 300 kr/45 min för enskild träning. 150 kr/45 min för träning i
grupp, minst 3 st. Ange om du vill rida enskilt eller i grupp.

Torsdagar, dressyrträning för Yvonne Österholm

Kommer 2 ggr/månad, första resp tredje torsdagen 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 Tullstorp Dressage
Stable som beridare och stallchef i sex år och utbildat flera hästar upp till svår klass. Under 2014
representerade hon Sverige i Unghäst-VM.
Betalning sker direkt till Yvonne. Kostnad 300 kr/45 min för enskild träning. 150 kr/45 min för träning
i grupp om 3-4 ekipage. Ange om du vill rida enskilt eller i grupp.

Torsdagar, dressyrträning för Johanna Nyman

Kommer 2 ggr/månad, andra resp fjärde torsdagen i varje månad.
Johanna är 20 år gammal och avslutar i år gymnasiet med inriktning Barn och Fritid. Tog ett sabbatsår
direkt efter högstadiet och jobbade då hos unghästutbildaren Anna Svanberg och även hos
dressyrryttaren Elin Aspnäs. Ridit och haft egen häst sedan hon var liten och med sina ponnyer har
hon tävlat från lokal till nationell nivå med många vinster och placeringar i dressyr. Idag har hon
övergått till storhäst som hon tävlar på framgångsrikt i medelsvår dressyr. Sedan några år tillbaka har
hon haft kontinuerliga privatträningar av ponnyekipage på olika nivåer.
Betalning sker direkt till Johanna. Kostnad 120 kr/timme vid gruppträning.

Anmälan till samtliga träningar sker till:
hlmhastsport@hotmail.com
Ange ditt namn, telefonnummer, utbildningsnivå, samt om du har häst eller ponny.

För att deltaga i våra träningar krävs att du är medlem i föreningen. Föreningen sponsrar alla våra
ryttare genom att bjuda på ridhushyran för samtliga våra träningar!

Lagtävlingar dressyr
Under våren har vi deltagit i Lag-DM LA för häst och Knockout dressyr LC för ponny.

Hässleholms HSF – skånska mästare i lag. Deltagare: Martina Österholm, Emma Graneskog, Louise
Lilja, Johanna Eklund och Malin Bowallius. Lagledare: Anna Gunnarsson

Till hösten rids Knockout dressyr LB för häst och Lag-DM Msv B för häst. Mer information
kommer när det närmar sig, men du kan redan nu skicka ett mail till: hlmhastsport@hotmail.com
om du är intresserad av att deltaga.

Lagtävlingar hoppning
Till hösten rids Div II för både ponny och häst. Mer information finns på hemsidan.

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.
Övrig tid krävs anläggningskort för att utnyttja ridhusen.

Tävlingar 2015
Följande tävlingar är inplanerade under hösten:
 15-16 augusti
dressyr häst med Lag-DM Msv B
 3 oktober
dressyr ponny med Elitallsvenskan
 4 oktober
hoppning ponny med Div II
 31 oktober-1 nov
hoppning häst

Vi hoppas att du kan ställa upp som funktionär vid något tillfälle! Mer information finns på hemsidan
under Tävlingar/Funktionärer

Städdag
Den 12 september kl. 10-13 anordnar Ridhusföreningen städdag nere på anläggningen. Mer
information kommer på hemsidan framöver.

Medlemsavgifter 2015
Har du missat att betala in medlemsavgiften för 2015? Betala i så fall in avgiften på vårt bankgiro
5061-1003 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 2015 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 riktigt härlig sommar
Styrelsen

