
 

Medlemsinformation Januari 2022 

 
 
Vi önskar er välkomna till Hässleholms Hästsportförening och hoppas vi alla får ett riktigt 
Gott Nytt 2022. Vi har här sammanställt information om föreningen, träningar och vad 
som är på gång kommande vårtermin. 
 
Gå gärna in på vår hemsida där finns en hel del information om klubben och 
ridhusanläggningen. Senaste nytt hittar ni också på vår Facebook-sida. 
http://www.hlmhastsport.se/ 
http://www.facebook.com/hlmhastsport 
 
 
Årsmöte 
Den 13 februari kl. 17.00 kommer vi att hålla vårt årsmöte i ridhusets cafeteria. 
Utdelning av flitpriser, vandringspriser och priser till klubbmästarna. Vi kommer att bjuda på 
fika och informera mer om ny kommunal anläggning på Österås. 
 
Självklart följer vi de riktlinjer som finns i den rådande situationen angående Corona. Därför 
kan vi behöva ändra så mötet kommer att bli ett digitalt årsmöte. 
För att delta skicka din anmälan senast 10/2 till: hlmhastsport@hotmail.com 
 
En länk för deltagande kommer att skickas till er om som har anmält om vi skulle behöva 
ändra till digitalt möte senast den 12 februari. 
 
 
Vandringspriser 
Vill du vara med och tävla om föreningens lokala vandringspris för ponny behöver du skicka  
in dina resultat senast den 15 januari. Till övriga priser hämtas resultaten från TDB. 
Vandringspriser - Hässleholms Hästsportförening  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hlmhastsport.se/
http://www.facebook.com/hlmhastsport
mailto:hlmhastsport@hotmail.com
https://www.hlmhastsport.se/Medlemsinfo/Vandringspriser/


Klubbmästerskap i hoppning 2021 
Vi har tyvärr inte kunnat anordna detta under året som gått utan klubbmästerskapet 
kommer att hållas under vintern eller våren 2022. Vilka som blev klubbmästare i dressyr 
hittar ni på vår hemsida! 
 
 
Intresserad att rida i lag 
Vi kommer att anmäla lag i både hoppning och dressyr om intresse finns. 
Dressyr Häst div 2 Regler ridsportallsvenskan-dressyr-div-2.pdf (skaneridsport.se) 

Dressyr Ponny div 3 Regler ponnyallsvenskan-dressyr-div-3.pdf (skaneridsport.se) 
Hoppning ponny/häst div 3  Regler allsvenskan-hoppning-div-3.pdf (skaneridsport.se) 
Skicka anmälan senast den 23/1 till hlmhastsport@hotmail.com Ange namn och vad ni är 
intresserade av att deltaga i. 
 
 
Vår klubbshop 
Här man kan köpa kläder med föreningens logga. 
https://www.prima4you.se/collections/hassleholms-hastsportsforening 
 
 
Aktiviteter våren: 
2022-02-05  Dressyrkurs för Ida-Linn Lundholm - Länk till mer info/anmälan 
2022-02-06  Dressyrkurs för Ida-Linn Lundholm 
2022-02-12  Hoppkurs ponny för Emelie Nilsson 
2022-03-12  Öppen bana dressyr 
2022-03-13  Programridning dressyr 
2022-03-19  Dressyrtävling häst 
2022.03-20  Dressyrtävling häst 
2022-03-22  Öppen bana hoppning 
2022-03-24  Öppen bana hoppning 
2022-05-07  Hopptävling ponny/häst 
2022-05-08  Hopptävling häst 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skaneridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet-skanes-ridsportforbund/dokument/tavlingsregler/ridsportallsvenskan-dressyr-div-2.pdf
https://www.skaneridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet-skanes-ridsportforbund/dokument/tavlingsregler/ponnyallsvenskan-dressyr-div-3.pdf
https://www.skaneridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet-skanes-ridsportforbund/dokument/tavlingsregler/allsvenskan-hoppning-div-3.pdf
mailto:hlmhastsport@hotmail.com
https://www.prima4you.se/collections/hassleholms-hastsportsforening
https://www.hlmhastsport.se/Nyheter/Egnanyheter/Dressyrkurs5-6februari/


Träningstider och tränare 

 
 
Tränarna finns beskrivna på vår hemsida:  
Träningar - Hässleholms Hästsportförening  
Observera att föreningen bjuder på ridhushyran för alla medlemmar som tränar och tävlar 
för oss! 
 
Om någon träning blir inställd får medlemmarna rida på denna tid utan någon extra kostnad. 
Denna information läggs ut på Facebook i gruppen HHSF ridhustider för medlemmar och på 
vår hemsida under bokningar. Detta markeras då med Fri ridning. 
Bokningar - Hässleholms Hästsportförening 
 
 
Träningsinformation: 
 
Här är lite regler att iakttaga för dig som vill träna 

• Det är VIKTIGT att du är medlem, annars gäller inte försäkringen. 

• Då vår ekonomi bygger på bl.a. tävlingsverksamhet, vill vi att du som tränar hjälper 
till vid minst två tillfällen vid föreningens anordnade aktiviteter. T ex funktionär vid 
tävling, öppen bana, programridning, städdag eller annat. 

• För att anläggningens nya underlag skall hålla så länge som möjligt, är det viktigt att 
mocka efterhand. Vidare måste du även mocka utebanan och på parkeringen efter 
din häst. 

 
I mån av plats finns det möjlighet för ekipage som tävlar för annan förening att träna, då 
tillkommer en anläggningsavgift på 400 kr per termin. 
Vårterminens avgift ska vara inbetald senast den 31/1. Detta swishas till 123 085 64 68 och 
märk det med anläggningsavgift och namn på ryttaren. För dig som tränar något enstaka 
tillfälle finns möjlighet att i stället betala 50 kr/gång. 
 
 
 

https://www.hlmhastsport.se/traningar/
https://www.hlmhastsport.se/traningar/
https://www.hlmhastsport.se/traningar/
https://www.hlmhastsport.se/anlaggningen/Bokningar/


Medlemskap 2022 
Vänligen registrera dina uppgifter för ditt medlemskap på vår hemsida: 
www.hlmhastsport.se/medlem 
 
Medlemsavgift för år 2022 
Bankgiro: 5061-1003 
Junior (tom 21 år): 350 kr 
Senor (över 21 år): 450 kr 
 
Anläggningen Österås 
Idag finns det 3 förslag som Kultur och fritidsförvaltningen i kommunen har tagit fram som 
ska ligga som beslutsunderlag till politikerna. 
 

1. Anläggning på Mölleröd  
Kommunal anläggning innehållande stall, nya ridhus mm till Hässleholms 
Ridklubb 
 

2. Kommunal anläggning på Österås 
Kommunen köper befintlig anläggning och bygger stall/nya ridhus med 
tillhörande hagar mm till Hässleholms ridklubb. 
Hässleholms Hästsportförening kommer att vara i dagens anläggning med 
ridhus etc (ej stall). Båda föreningarna kommer att ha samma avtal med 
kommunen. 
 

3. Kommunal anläggning på nytt område på Österås 
Kommunen bygger en ny anläggning till Hässleholms Ridklubb med nya 
avtal. Hässleholms Hästsportförening får vara kvar på dagens anläggning 
med helt andra avtal. 
 

Kultur och fritidsförvaltningen förordar alternativ 3. Detta går att läsa om på kommunens 
hemsida,  Kallelse kultur- och fritidsnämnden 2021-11-04 (hassleholm.se) Sida 3 och framåt. 
 
Hästsportföreningen har lämnat in dokument där vi har redogjort att vi anser att alternativ 2 
skulle vara ett bättre alternativ för alla berörda klubbar. Det har även varit debattartiklar 
både i tidningen Frilagt och Norra Skåne om detta. Nu inväntar vi besked från kommunen 
om vad som händer framöver! 
 
 
Har ni några frågor eller funderingar hör av er till någon i styrelsen. Vi tar gärna emot tips på 
aktiviteter eller andra tankar! 
 
 

Styrelsen 
Hässleholms Hästsportförening  
 

http://www.hlmhastsport.se/medlem
https://www.hassleholm.se/download/18.349315e917cdfa5ce24d36c/1635956199251/Uppdaterad%20Kallelse%20%20Kultur-%20och%20fritidsn%C3%A4mnden%202021-11-04.pdf

