
  
 

Medlemsinformation Hässleholms Hästsportförening   

Hej. 

Här kommer lite glädjande nyheter i det mörka höstrusket. 
Hässleholms kommun har valt att man ska satsa på ridsporten i Hässleholm genom att man 
ska köpa ridanläggningen och rusta upp den samt bygga stall, ridhus och hagar till 
ridklubben. 
Dock kommer detta inte påbörjas innan 2025 men köp och projektering ska påbörjas 
tidigare. 
Det är tänkt att vår förening kommer att disponera befintlig anläggning. 
Medan vi väntar på att kommunen ska återkomma med mer information vill vi att vår 
förening redan nu börjar tänka framåt hur vi ska tillsammans kunna utveckla anläggningen 
och föreningen. 
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få av er, idéer och synpunkter mottags tacksamt. 
 
Vi behöver även nya styrelseledarmöter som hjälper till med styrelsearbetet så hoppas 
någon av er har möjlighet att ställa upp. Vi behöver tänka NYTT och utmana oss. 
 
Ta kontakt med någon i styrelsen, valberedningen eller maila till 
hlmhastsport@hotmail.com 

 
På gång detta år: 
Dressyrkurs Ida-Linn 26-27 november              hlmhastsport@hotmail.com 
Klubbmästerskap dressyr 3 december              https://tdb.ridsport.se/meetings/67372 
Julshow 28 december  
 
Nästa år: 
Programridning dressyr 5 mars 
Dressyrtävling Häst 18-19 mars 
Städning på anläggningen 26 mars 
Hopptävling ponny/häst 15-16 april 
 
Information: 

 Tänk på att innan ni börja träna nästa år att betala medlemsavgiften för 2023 
Bli medlem | Hässleholms Hästsportförening (hlmhastsport.se) 
 

 När någon aktivitet blir inställd och föreningen har bokad tid på anläggningen, får alla 
medlemmar rida utan kostnad på denna tid, detta meddelas på Facebook. 
Gå med i gruppen HHSF ridhustider för medlemmar på facebook.  
 

 Träningarna fortsätter som det gjort innan i höst, tränarna får återkomma till de 
tränande om de ska ha träningsuppehåll i vinter. 

 
Styrelsen Hässleholms Hästsportförening 
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Beslut från kommunfullmäktige 20221124 

Litet utdrag från detta, vill man läsa hela och se vad som ingår 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-24 (hassleholm.se) 

Kommunfullmäktiges kallelse 2022-09-28 (hassleholm.se) 

https://www.hassleholm.se/download/18.573871321840e3b694410cf5/1667295509195/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20protokoll%202022-10-24.pdf
https://www.hassleholm.se/download/18.d05ce8c1837e23d08e422b8/1665729051327/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20kallelse%202022-10-24.pdf


  
 

 

 

 



  
 

Befintlig anläggning, statusbesiktning 

 

 


