Hösten har dragit förbi i rekordfart och det är dags att samla ihop lite information för att få en
överblick över vad som händer i föreningen.
Den senaste tiden har föreningens medlemmar varit framgångsrika på flera håll. Vad sägs om Lag-SM
guld i fälttävlan (allianslag med Martina & Filippa Andersson), Breedersvinst i 6-årschampionatet i
dressyr och andraplats i Champion of the Winners i Friends Arena genom Yvonne Österholm,
bronsmedalj på Skånska Mästerskapen i dressyr genom Martina Åkesson. Lägg därtill fina
lagframgångar för både ponny (vinst i ponnyallsvenskan hoppning div II) och häst (Lag-DM silver i
dressyr Msv B och finalplats i Knockout LB). Allt detta känns väldigt roligt. Det viktigaste är dock det
vardagliga arbetet och samvaron med våra fyrbenta vänner och med varandra när vi träffas i olika
sammanhang på möten, träning och tävling.
Mycket är på gång under våren och senaste nytt hittar du på vår Facebook-sida:
http://www.facebook.com/hlmhastsport
och vår hemsida: http://www.hlmhastsport.se

Följande träningar kan vi erbjuda till våren:
Måndagar, 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. 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. 150 kr/45 min för träning i
grupp, minst 3 st. Ange om du vill rida enskilt eller i grupp.

Varannan onsdag, markarbete för vår hopptränare Emelie Nilsson
Jämna veckor med grupper om 2 ekipage. Pris: 150 kr, 30 min/lektion. Innan lektionen finns
möjlighet till kortare uppvärmning. Träningen hålls i lilla ridhuset.
För anmälan och frågor kontakta Emelie på mail: stallekastiga@hotmail.com
eller tel: 073-818 18 16. Anmäl även till föreningens hotmailadress, se nedan.

Torsdagar, dressyrträning för Yvonne Österholm

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 och
2015 representerade hon Sverige i Unghäst-VM och vann 2015 Breeders för 6-åringar.
Det finns möjlighet att träna jämna eller udda veckor eller varje vecka om så önskas!
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.

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.
Om du inte redan är medlem, så hittar ni mer info under ”medlemsinfo/bli medlem”.
Nytt för 2016 är att medlemmar som tävlar för annan förening än HHSF betalar 500
kr/termin i ridhushyra till vårt bg 5061-1003.
Välkommen till våra träningar!

Hoppkurs 3-4 januari för Emelie Nilsson
Det kommer att bli en hoppkurs för Emelie Nilsson 3-4 januari 2016. Håll utkik på hemsidan för mer
information.

Årsmöte
Söndagen den 14/2 2016 kl. 16.00 blir det årsmöte i ridhusets cafeteria. Välkommen att ta del av
föreningsinformation, träffa andra medlemmar och bidra med dina tankar om hur föreningen kan
utvecklas. Vid detta tillfälle kommer även 2015 års framgångar att uppmärksammas samt priser delas
ut till årets klubbmästare. Fika utlovas!

Medlemsavgift 2016
Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2016. Avgiften är 250 kr för medlemmar tom 21 år
och 350 kr för dem över 21 år. Nya medlemmar som betalar efter 1/11 -2015 är automatiskt
medlemmar 2016. Betalning sker till bg 5061-1003. Fyll även i formuläret som finns under fliken
medlemsinformation/bli medlem på hemsidan.

Klubbmästerskap
Årets klubbmästerskap i dressyr är avgjort och klubbmästare blev Sarah Götz på ponny och Johanna
Mihlberg samt Johanna Eklund på häst.
Klubbmästerskapet i hoppning avgörs den 21 december. Mer info om anmälan etc finns på
hemsidan.

Tävlingar 2016
Under våren kommer föreningen att anordna två tävlingar: lokal/reg/nationell dressyr för stor häst
11-13 mars och lokal/reg hoppning stor häst 16-17 april. Som vanligt behöver vi funktionärer.
Tävlingarna är föreningens viktigaste inkomstkälla och vår största utgift är ridhushyran (11
000kr/månad) som vi sponsrar våra medlemmar med. Vi är alltså beroende av att göra bra tävlingar
för att kunna hålla vår träningsverksamhet igång och dessutom kunna fortsätta betala lagavgifter,
sponsra jackor och andra aktiviteter såsom Falsterboresa mm. Vi ser det som en stor fördel att
medlemmarna inte behöver sälja lotter, kläder och bullar, som man får göra i många andra
föreningar. Låt oss hjälpas åt att genomföra våra tävlingar på det proffsiga sätt vi kan. Avsätt tid i din
kalender dessa två helger. Det är roligare om vi är många!

Med hopp om en härlig vår med många roliga stunder tillsammans med varandra och våra hästar.
Men först:
God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen

