Medlemsbrev sommar 2014
Tiden går fort och nu är det redan sommar! Det rullar på för fullt i föreningen med träningar,
tävlingar och andra aktiviteter. Nedan följer lite information om vad som är på gång här näst. 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 sommaren och 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.

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. 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 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.

Torsdagar, dressyrträning för Johanna Nyman
Kommer varannan vecka (jämna veckor)
Johanna är 19 år gammal och går på 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 2 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.

Programridning
Dressyrsektionen kommer att anordna programträning vid ett tillfälle framöver som förberedelse
inför våra dressyrtävlingar i augusti. Öppen för alla våra medlemmar, både ponnyer och hästar är
välkomna. Denna kommer att ske onsdagen den 13 augusti med första start kl. 17.30.
Mer info finns på hemsidan under Träningar/Programridning

Falsterbo Horse Show
För att tacka alla er duktiga funktionärer som ställt upp på våra tävlingar detta året, så har styrelsen
bestämt att bjuda på en resa till Falsterbo Horse Show lördagen den 12 juli.

Föreningen kommer att stå för bussresa samt inträde för alla er som hjälpt till som funktionärer på
våra tävlingar under året! Vill man ha ev. läktarbiljett, så får man stå för detta själv.
Medlemmar som inte hjälpt till som funktionärer och övriga såsom anhöriga etc är välkomna att följa
med i mån av plats till självkostnadspris. Vi återkommer med exakt belopp, men gissningsvis
någonstans runt 300 kr.
På programmet denna dag hittar vi massor av aktiviteter, t ex Bukowski Cup, Gina
TricotFutureEliteKür, Grand Prix special, CDI3* Grand Prix, SixBar, Kaninhoppning, Miniatyrhästar,
7:års championat 2:a Kval, Kopparbergs Trophy, Agility Show, Kändishoppning, Falsterbo Derby,
Islandshästar.
Dessutom har givetvis mässan öppet hela dagen!
Avfärd cirka 07.00 från Hässleholm och hemresa runt 18.00.
Anmälan senast den 19 juni till klubbmailen:
hlmhastsport@hotmail.com
Uppge namn och telefonnummer.
Först till kvarn!

Grönt kort-kurs
Startar tisdagen den 1/7 med Ann-Louise Kristensson som kursledare.
Följande datum och tider är det som gäller:
Tisdag den 1/7 kl 17-21, onsdag den 2/7 kl 17-21, torsdag 3/7 kl 17-21
Sedan är sista kurstillfället med praktik och slutprov måndagen den 14/7 kl 17-21
Kursen kostar 700:- inklusive material.
Föreningen kommer att betala halva kurskostnaden för våra medlemmar.

Anmälan sker till petra@waypoint.nu 0723-624800
Sista anmälningsdag är måndagen den 23/6
Du kan läsa mer om Grönt Kort här:
http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/GrontKortny/

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 har Knockoutdressyr LC för ponny ridits och vårt lag tog sig till final där de slutade
på en fjärdeplats. Lag-DM LA för häst avgjordes den gångna helgen och slutade med ett silver till
vårt lag!
Under hösten rids Div II hoppning för ponny, Knockout dressyr LB för häst, Lag-DM Msv B dressyr
för häst och vi kommer även att deltaga i Lag-SM i dressyr för första gången i klubbens historia.
Håll utkik på hemsidan hur du gör för att anmäla ditt intresse!

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 2014
Vi har genomfört 2 tävlingar hittills i år som båda gått med bra vinst! Vi har nu ett antal tävlingar kvar
under hösten som vi hoppas kunna genomföra på lika bra sätt och då behöver vi hjälp med
funktionärer.
Dressyr stor häst 23-24 augusti
Dressyr ponny 4 oktober
Hoppning ponny 18 oktober
Hoppning stor häst 1-2 november
Mer information finns på hemsidan under Tävlingar/Funktionärer

Medlemsavgifter 2014
Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften? 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.

Städdag 17/8
För att hjälpa till att hålla vår anläggning i gott skick, inbjuder Ridhusföreningen till en städdag
den 17/8 kl. 10-14. Alla kan vara med och det finns arbetsuppgifter av skiftande karaktär. Fika
utlovas!

Klubbstugan
Den stora klubbstugan kommer att rivas pga vattenskada och vi kommer istället att satsa på att
rusta upp den klubbstuga som blir kvar (uppe vid parkeringen). Bland annat så kommer vi inom
kort att sätta upp en ny skylt med klubbens emblem.

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

