
Medlemsbrev Höst 2022 

Hoppas ni alla har haft en riktigt härlig sommar och att ni ser fram emot en höst med massor av 

träning, tävling och andra aktiviteter.  

Vi har två tuffa år med pandemi och restriktioner bakom oss och hoppas att vi nu ska kunna fortsätta 

uppleva hästsporten precis så som vi vill att den ska vara. Massor av roliga evenemang, tävlingar med 

fullsatta läktare och mycket mer.  

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som på olika sätt har ställt upp och bidragit till 

Hässleholms Hästsportförening under våren och sommaren. Ni är guld värda. Utan er inget vi, så 

stort TACK till er.  

 

Som många av er säkert vet har vi haft en del lag ute på tävlingar som ridit hem fina resultat.  

Bland annat har ponnylaget i dressyr ridit hem en 2a plats totalt i ponnyallsvenskan Div3, 

Dressyrlaget häst red till sig en 7e plats totalt i ridsportallsvenskan Div2 och hopplaget i tog hem en 

3e plats i hoppallsvenskan Div3 under våren.  

Just nu har vi ett hopplag ponny div2 samt ett hopplag häst som kommer att vara ute på lagtävlingar 

under hösten. Vi har även ett dressyrlag ponny Div2 samt ett dressyrlag häst Div3 som kommer att 

vara ute och tävla.  

Vi tycker det är otroligt roligt att så många vill vara med och representera klubben på lagtävlingarna.  

 

Träningarna i höst kommer fortsätta enligt följande: 

Cissi Lif: Dressyr – Måndagar udda veckor 16.00-20.30 

Helene Persson: Dressyr - Tisdagar udda veckor 17.00-21.30 

Jonna Fransson: Markarbete - Tisdagar 17.00-21.30 och Torsdagar 16.30-20.30 jämna veckor  

Emelie Nilsson: Hoppning – Onsdagar varje vecka 16.00-21.00 

Yvonne Österholm: Dressyr – Torsdagar udda veckor 16.00-21.00 

Är du intresserad av att börja träna hos oss? Kontakta oss via hlmhastsport@hotmail.com och anmäl 

ditt intresse. 

Du kan även läsa mer om våra tränare och deras upplägg på vår hemsida.  

 

Nya klubbaschabrak är på ingång. Märket är MiasRS. Dessa kommer att finnas i både hopp och 

dressyr i olika storlekar att köpa till ett subventionerat pris. Schabraken kommer efter önskemål från 

er medlemmar att vara vita i grunden med grönt kantband och guldig passpoal.  

Vi kommer att ha ett antal tävlingar, programridning och öppen bana under hösten. 

Lördagen 8/10-22: Dressyrtävling ponny 

Söndagen 9/10-22: Dressyrallsvenskan Dressyrtävling häst 

mailto:hlmhastsport@hotmail.com


Lördagen 15/10-22: Hopptävling ponny samt Hopptävling häst (här kommer även KM att avgöras) 

KM i dressyr kommer att avgöras vid annat tillfälle. Datum för detta kommer senare. 

 

Att anordna tävlingar och andra evenemang är viktigt för vår förening. Det är en stor inkomstkälla för 

oss och möjliggör t.ex. subventionerade träningar och mycket annat som ger tillbaka till våra 

medlemmar.  Planera därför gärna redan nu in de datum ni ser ovan då vi kommer att behöva din 

hjälp som funktionär. Ju fler vi är som hjälps åt desto kortare pass och lättare arbete blir det för oss 

alla.  Inför samtliga tävlingar behövs även folk för att förbereda banan kvällen innan. 

Håll gärna utkik på hemsidan och våra sociala medier regelbundet, där kommer fortlöpande 

information om kommande tävlingar, öppen bana, programridning, klubbmästerskap mm.  

 

Eftersom det var väldigt uppskattat sist kommer vi ev att köra en favorit i repris, med dressyrkurs för 

Ida Linn Lundholm under hösten. 

Det kommer också att anordnas en hoppkurs för Emelie Nilsson den 22/10. Mer info kring detta 

kommer ut inom kort på vår hemsida samt på våra sociala medier.  

Har ni önskemål, tips eller idéer som du vill att vår förening ska anordna i höst/vinter så tveka inte att 

höra av dig till någon i styrelsen.  

 

Om ni inte redan följer oss på instagram och facebook så gör gärna det. Där lägger vi kontinuerligt ut 

info om bland annat träningar, tävlingar och andra aktiviteter som händer på klubben.  

Instagram – hlm_hastsportforening 

Facebook – Hässleholms Hästsportförening  

Vi tycker även det är roligt att få visa upp våra duktiga medlemmar som är ute på tävlingsbanorna 

och andra roligheter med sina hästar. Har du en fin bild från tävling eller annat som kan relateras till 

klubben och vill ha den publicerad på våra sociala medier? Tagga oss eller skicka bild och info till oss 

på messenger eller instagram så lägger vi upp det.  

Vi väntar med spänning och förhoppning om ett positivt utfall när kommunen ska besluta om köp av 

anläggningen. Mer information kring detta kommer. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till 

vår ordförande Marie.  

Med hopp om en härligt hästig höst. 

Mvh Styrelsen 


