Nyheter från Österlens Ridklubb under 2013
(Senaste nyheten först)
Styrelsen har uppdaterat policyn för Österlens Ridklubb, Läs mer här!
Wohoo!!! GULD i Young Rider SM till klubbens Anna Persson och Cashman!!! GRATTIS GRATTIS!!!
Invigning av nya Ridleden som går förbi Österlens Ridklubb lördagen 28/6 13-17. Invigningen
arrangeras av Österlens Ridklubb i samarbete med Borrby Byalag, Ystad-Österlenregionens
Ridledsförening, Föräldraföreningen Borrby Skola och PRO arrangerar Borrby Backafest för hela
familjen, gammal som ung, nyinflyttad som inföding. Lisen Bratt Fredricsson kommer att inviga det
hela vid klubben och sedan är det tipsrunda, ponnyridning. Läs mer här!
STORT TACK till alla klubbfolk, tävlande, åskådare, domare, banbyggare o alla möjliga som gjorde
Grevlundatävlingarna till en sådan succé! Utan er alla är vi inget!
Tredje omgången av Elitallsvenskan blev en rafflande omgång där vi faktiskt hade chans och nosade
på Falsterbokval. Vi gick till omhoppning som ett av tre lag och slutade trea. I laget red denna gång
Andrea Persson/Cassiopeia, Isabella Giegold/Rouge de Q, Lina Persson/Fairchild och Magnus
Jacobson/Pontiac. Totalt i serien slutade vi delad trea, så nära, så nära. Tack alla ryttare och hästar
som ställer upp och håller Österlens Ridklubb i elitklass!
Andra omgången av Elitallsvenskan i hoppning gick av stapeln hos Stävie RF lördagen 10 maj. Vårt
lag slutade på en fjärdeplats och i laget denna gången red Sara Molvidson/Fly, Isabella
Giegold/Rouge de Q, Peder Fredricsson/Flip´s little Sparrow och Anna Persson/Cashman. Tredje och
sista grundomgången går i Åstorp sista helgen i maj, då satsar vi på topplacering!
I söndags var våra duktiga galopptjejer iväg på voltigetävling i Laholm! Laget slutade på en första plats
med kanonbra poäng! I laget ingick Sandra, Rebecca, Lisa och Livia! Mimmi startade i den individuella
klassen och är nu oxå kvalad till SM! GRATTIS!
Österlens ridklubbs duktiga hästar tog täten i fackeltåget i Borrby inför Valborgsmässobålet!
Sommarens underbara läger är klara för bokning! Vi ses väl?
Nu är laghoppningen Elit igång för säsongen och första omgången gick av stapeln i Helsingborg. Vårt
lag slutade fyra och i laget red: Alma Ranebo/Marion Zeta, Sara Molvidson/Fly, Niklas Helsingius
Måneschiöld/Cést la Vie och Anna Persson/Cash Man. Grattis till bra prestationer! Lagledare var Lisen
Bratt Fredricson, Kattiz och Gitte.
Grattis till våra duktiga ekipage som startade andra omgången av division 1 hoppning häst i helgen
med Ljunits Herrestads RF som arrangörer. Laget slutade på en tredje plats för dagen och en total
andraplacering efter två omgångar vilket ger dem en plats vidare i serien. Nu väntar meeting i Munka
Ljungby i juni. I laget denna gången red Maja Lempinen/Mölgårds Splinten, Elin Berglund/Cardell,
Catharina Gyllenberg/Lütt Elske och Isabella Giegold/Rouge de Q.
Matilda Lancing har varit iväg och tävlat voltige i Hamre, Västerås tillsammans med debuterande
voltigehästen Raphaella! Resultatet blev en 3e plats och poängrekord för Matilda!
Stort GRATTIS!
Österlens voltigegäng startade säsongen på bästa tänkbara sätt! Tre individuella voltigörer kvalade till
SM/NM tillsammans med Dino, och Martinis och Sickans lag segrade i sina respektive klasser - vilken
härlig start stort grattis allihopa !!
Klubbdressyren 13 april blir inställd och flyttad till senare datum, ny datum meddelas här på sidan.
Då var Klubbmästerskap i Voltige avgjort!
Segrare i skrittklassen blev Lisa Fagerberg och segrare i galoppklassen blev Matilda Lancing!
Stort grattis till er båda!
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Vi har fått se väldigt många fina program idag utfört av våra duktiga voltigetjejer!:)
Tack alla föräldrar, utan er hade vi inte klarat det!
Stort grattis till hästgänget som red division 1 hoppning i första omgången hos Dagstorpsorten 16
mars, laget slutade precis utanför placering och tar fina poäng med till omgång 2 som går hos Ljunits
13 april! I laget red Maja Lempinen, Catharina Gyllenberg och Lina Persson!
Igår var en representant från Sparbanken Syds Stiftelse hos oss på Österlens ridklubb och delade ut
ett bidrag på 100 000 kr . Helt fantastiskt! Stort TACK!
Österlens ryttare i topp direkt när Gothenburg Horse Show sattes igång!!
Stort stort grattis Anna Persson som tillsammans med Cash Man vann finalen i Krafft Young Rider
Cup.
Grattis till alla våra duktiga ekipage som startade i Blåbärshoppningen idag!
PROVA PÅ RIDNING o VOLTIGE
TORSDAGEN DEN 20 februari 2014
KL. 10.00 Kostnad: 50 kr
Anmälan till Kattiz 0739 647943
Årets manliga idrottare på Stora Idrottsdagen i Ystad blev Peder Fredricson. Stort grattis!
Grattis även till Frida Danielsson som var en av de nominerade till Årets Talang
Olof Axelsson kommer till Svabesholm den 30 mars, för att hålla dressyrträning, perfekt tillfälle att
kolla av formen inför tävlingssäsongen. Anmälan sker till Mimmi Laritz 0702318196
Buss Persson brukar varje år köra turer till Gothenburg Horse Show! Så även i år, både lördagen 1/3
och söndagen 2/3. Du har väl inte missat att boka in dig? Läs info här!
Nu ligger vårens tävlingar och aktiviteter ute under tävlingar!
Välkommen tillbaka till en ny härlig Vårtermin!
Lektionerna drar igång igen onsdagen 8 januari 17-21
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