Medlemsbrev hösten 2013

Vi hoppas att Ni alla haft en bra sommar! På vår anläggning har det hänt massor den
senaste tiden. Som de flesta av er säkert redan vet erhöll Ridhusföreningen ett bidrag
på drygt en miljon kronor från Arvsfonden för upprustning av vår anläggning. Detta
arbete närmar sig nu sitt slut och vi kan redan nu be er att boka in söndagen den 13
oktober, då det kommer att ske en officiell invigning. På vår hemsida kan Ni hitta
bilder från projektet och mer information om invigningen kommer framöver.

Vi vill med detta brev informera lite om vad som är på gång för övrigt inom
föreningen under hösten.

Träningar
Följande träningar kan vi erbjuda till hösten:

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. Terminen kommer vara uppdelad i två
perioder, man betalar för en period i taget. Träningarna startar vecka 37.
Även Ni som tränade i våras 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.
Helen har i nuläget en ledig tid kl. 16.30. Annars går det bra att anmäla sig som reserv, då det i regel
är något återbud varje vecka.

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 Tullstorp Dressage
Stable 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.
Träningarna startar preliminärt vecka 36.

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.

Lagtävlingar
Knockout dressyr häst
Knockoutdressyren är upplagd ungefär som en tennisturnering. Skånes Ridsportförbunds
Dressyrkommitté lottar vilka lag som ska möta varandra. Lag A möter Lag B och Lag C möter Lag D
osv. Därefter sänds resultaten till dressyrkommittén, som meddelar de vinnande lagen vem som ska
mötas i nästa omgång (t.ex. Lag B och Lag C). Genom utslagning kommer man på så sätt fram till vilka
lag som möts i en gemensam final.
Samtliga kval rids i första hand på inbjudningstävling, i andra hand på lokaltävling. Finalerna rids på
lokal tävling.
Lag består av fyra ekipage, resultat räknas på de tre bästa.
Vi har anmält ett lag i LB och lagledare är Anna Gunnarsson.
Kvalen i Knockoutdressyr Lätt B rids i valfri Lätt B klass, finalen rids i Lätt B:3 om arrangören har
tillgång till bana 20x60 m, annars avgörs finalen i Lätt B:1.
För att få starta i Knock-out LB får man inte ha startat Msv B under innevarande el. föregående
säsong.
I första omgången möter vi Fjälkestad. Tävlingen kommer att hållas hos dem, troligen en vardagskväll
någon av de första veckorna i september.
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till: hlmhastsport@hotmail.com eller kontakta Anna på
073-352 64 59. Ange ditt och hästens namn samt ert telefonnummer.

Div II hoppning ponny
Laget består av 3 - 8 ekipage, och det är de tre bästa resultaten som räknas. Allsvenskan rids i LC. Dvs.
Kat A 60 cm, Kat B 70 cm, Kat C 80 cm, Kat D 90 cm. Grundomgång bed A. Omhoppning bed A.
Ponnyallsvenskan går i 3 omgångar. Första omgången rids i Råby den 14/9 (v.37), andra i Willands
den 5/10 (v.40) och finalen rids på en ännu inte bestämd klubb v.43, den 26/10.
Obs. För att få vara med får ekipaget inte ha startat i någon annan omgång i allsvenskans olika
divisioner. 6-årig häst ska ha kvalificerat sig till avd. A genom två felfria rundor på aktuell höjd.
Ekipaget får inte ha startat LA under föregående år eller innevarande år.
Ni anmäler till förklassen på TDB:n. Ett lag är redan anmält.
Om ni är intresserade av att vara med så ska ni höra av er via mail till lagledare Maria Götz.
Mail: maria.gotz@atkinsglobal.com
Mobilnr: 076-628 57 26

Lag-DM Msv B häst
Första omgången reds på hemmaplan den 25 augusti. Är Ni intresserade av att deltaga i kommande
omgångar, så anmäl ert intresse till: hlmhastsport@hotmail.com
Mer info finns på: http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Skane/Tavling/Dressyr/LagDMMsv/

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!

Tävlingar
Den gångna helgen har vi haft dressyrtävling för häst och nu har vi ytterligare 2 tävlingar kvar detta
året och till dem behöver vi som vanligt funktionärer.
Ponnytävling dressyr den 5 oktober med bland annat Elitallsvenskan.
Anmäl dig till: Martina (070-87 61 732), Emma (070-30 84 262) eller via mail:
hlmhastsport@hotmail.com
Hopptävling den 2-3 november för häst med bland annat Div II.
Anmäl dig till: Mathilda Ahnell (073-140 62 74) eller via mail: hlmhastsport@hotmail.com

Styrelsen
Styrelsen träffas cirka en gång i månaden. Som vanligt är du välkommen med idéer och tankar.
Datum för våra möten finns i kalendern på hemsidan. Protokollen kan du också läsa på hemsidan.

Ungdomssektionen
Vi har glädjande nog fått igång en ungdomssektion i föreningen igen. Om du vill veta mer om
kommande aktiviteter går det bra att kontakta Sarah Götz eller Emma Andersson.

Städdag
Söndagen den 29 september kommer det att hållas en städdag på anläggningen där samtliga
föreningar hjälps åt att göra i ordning inför invigningen. Vi startar kl. 10.00 och hoppas att så många
som möjligt kan hjälpa till, så att vi kan visa upp vår anläggning i bästa skick.

Välkommen att deltaga i våra aktiviteter!
//Styrelsen
http://www.hlmhastsport.se
http://www.facebook.com/hlmhastsport

