Verksamhetsplan 2018
Inledning
• Föreningen bildades 2007 för att på privat basis bedriva tränings- och
tävlingsverksamhet för ryttare med egen ponny eller häst, i hoppning, dressyr
och fälttävlan.
• HHSF hyr av Hässleholms Ridhusförening tid i anläggningen för träning och
tävling, både utom- och inomhus.
• HHSF äger en klubbstuga på området, som används vid tävlingar,
sammanträden och medlemsmöten. HHSF betalar själva för driften och
underhållet av stugan.
• HHSF har i dagsläget ca 82 medlemmar med flera tränande ungdomar och
vuxna (som tränar 1-2 ggr/vecka).
• HHSF har en ungdomssektion, som under 2018 planerar att arrangera egna
aktiviteter. Föreningen har också en dressyrsektion och en hoppsektion.
Respektive sektion ansvarar för planering och genomförande av tävlingar samt
andra aktiviteter.

För 2018 har dressyrsektionen planer på att anordna följande aktiviteter:
• Programridning
• Klubbmästerskap Häst/Ponny
• Delta i Lagtävlingar Häst/ponny
• Anordna Lokal/Regional/Nationell Dressyrtävling Häst
• Anordna Lokal Dressyrtävling Ponny
För 2018 har hoppsektionen planer på att anordna följande aktiviteter:
• Delta i Lagtävlingar Häst/Ponny
• Klubbmästerskap Häst/Ponny

• Anordna Lokal/Regional Hopptävling Häst
• Anordna Lokal Hopptävling Ponny
• Förutom tränings- och tävlingsverksamhet ordnar HHSF kringarrangemang
clinics, städ- och fixardag samt gemensam resa till Falsterbo Horseshow.
Träningsverksamhet
• HHSF bedriver idag träning 3 kvällar i veckan. Träningen består av dressyr-,
hopp- och markarbetesträning för såväl ponny som häst. Dressyrtränare är
Yvonne Österholm och Helen Persson. Hopptränare är Emelie Nilsson. Vi har
ca tjugo tränande ekipage som rider ponny, samt ca tjugo ekipage som rider
häst.
• Våra träningsgruppers sammansättning görs utifrån utbildningsnivå på ekipagen.
Tävlingsverksamhet
• 2018 kommer HHSF att arrangera 5 tävlingar som löper över 5 helger, i både
hoppning och dressyr. Här ställer medlemmarna upp som funktionärer och
varje tävlingsdag kräver ca 25 - 35 funktionärer. Tävlingarna genererar den
intäkt som är stommen i HHSF: s verksamhet.
Vi har ett stort antal startande vid varje tävling, vilka kommer dels från Skåne,
men även från angränsande län och från Danmark.
• Många av våra medlemmar tävlar i egen regi, runt om i Skåne, på varierande
nivåer flera gånger i månaden, i både fältävlan, hoppning och dressyr.
• Föreningen deltar med lag i olika discipliner och på olika nivåer, på både ponny
och häst.
Målsättningar
• HHSF har som
tävlingsverksamhet.
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• Att främja gemenskap och sportsmanship mellan medlemmarna.
• Att sprida kunskap om hästhantering och särskilt värna om säkerheten vid
ridning och hantering av häst.

• Att eleverna genom träningen blir mentalt och fysiskt förberedda för att
självständigt kunna planera sin egen och sin ponnys/hästs träning.
• Att så ofta som möjligt anmäla lag till olika divisioner.
• Föreningen fortsätter att arbeta för och efter Hässleholms kommuns ANDTpolicy.

Önskelista
• Att Hässleholms kommun verkligen satsar på ridsporten i kommunen.
• Att Hässleholms kommun fördelar sina pengar rättvist mellan de olika
sporterna/anläggningarna i kommunen.
• Att kommunen ger bidrag till ridanläggningen så vi kan fortsätta bedriva vår
omtyckta tränings- och tävlingsverksamhet.
• Att anläggningen ska hålla en sådan kvalité att det blir attraktivt att tillhöra
HHSF och att utomstående gärna kommer på våra egna arrangerade tävlingar.
Styrelsen
Styrelsen består 2018 av följande:
Ordförande Marie Johnsson
V. ordf.
Johanna Eklund
Sekreterare Malin Kullman
V. sekr.
Mathilda Ahnell
Ledamot Anna Dahlén
Jenny Nilsson
Suppleant

Jonna Larsson
Agneta Nilsson
Carolina Nedhagen

Kassör

Pehr-Olof Meijling (ingår inte i styrelsen)

