Nyheter från Österlens Ridklubb under 2014
(Senaste nyheten först)
2014.12.31
Nu har vi kommit till årets sista dag.
Vi vill önska alla ett gott slut och vi ser framemot 2015!
OBS OBS OBS!!!
Ridhuset är bokat följande dagar:
Fredag 26/12 klockan 10 - 11.30 + 16.30 - 17.30
Måndag 29/12 klockan 10 - 11-30 + 15.30 - 17.30
Tisdag 30/12 klockan 9 - 13.30
Lördag 3/1 klockan 11 - 14
Julens aktiviteter på ÖSRK!
Under julen har vi lite aktiviteter för alla som vill komma, anmäl er via mail info[at]osterlensridklubb.se,
märk mailet med "Julaktivitet 2014".
Fredagen den 26/12 klockan 9-12 är det nybörjarläger, kostnad 250 kr.
Måndagen den 29/12 klockan 9-12 är det barnläger, kostnad 250 kr.
Tisdagen den 30/12 klockan 9-12 är det "prova på" voltige, kostnad 200 kr.
Välkomna!
2014 går mot sitt slut
Nu är höstterminen slut och vårterminen börjar igen på onsdagen den 7 januari.
Vill du börja rida så kontakta oss på mail info[at]osterlensridklubb.se !
Vi vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
OBS OBS OBS!!!
Ridhuset är bokat tisdagen den 16/12 klockan 9 - 12 samt torsdagen den 18/12 klockan 10.30 - 12.30.
Alla ridhusbokningar utöver vår ordinarie ridverksamhet hittar du alltid i vår Kalender, Ordinarie
ridverksamhetstider hittar du i Ridhusbokning.
ÖSRK samarbetar med hästtidningen Kentaur!
Nu kan du prenumerera på hästtidningen Kentaur och samtidigt stötta din Österlens Ridklubb.
Vid varje prenumeration såld via vår klubblänk så går 90 kr oavkortat till klubbens kassa. Dessutom får
du själv rabatt!
Beställ din prenumeration via länken HÄR!
Julshow 2014
Välkomna till årets julshow den 7 december klockan 14! Läs mer HÄR!
Tusen tack!
Tack till sponsorerna:
ICA Klockarboden Borrby, Fest-service.se, Carlsberg, Coca-Cola, ICA Brunnshallen Simrishamn,
Coop Extra Simrishamn, Svenska Foder i Lunnarp, Sparbanken Syd, Pederssons konditori, Inge
Handelsträdgård, Neslé Zoegas.
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Vilken helg för Österlens Ridklubbs tävlingsryttare!
Fredagen (21/11) avslutades med inte mindre än tre (!) ÖSRK ryttare i topp i Flyinge, 1:a Anna
Persson/Cash Man, 2:a Peder Fredricson/H&M Cash In och 3:a Olof Smith/Hubertus.
På lördagen (22/11) vinner Peder Fredricson/H&M All In Swedish Riders Trophy 2014! Vilken
underbar ryttare vi har i vårt gäng!
Helgen avslutas med en tredje plats i 150 hoppningen på söndagen (23/11) för Stephanie
Holmen/Thriller P!
Insamling till förmån för Rosa Bandet 2014!
Österlens Ridklubb ger en ljusshow den 1/11, i samband med "Österlen lyser".
Klubben skänker kvällens intäkter till förmån för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och har även
startat en insamling på Cancerfondens hemsida för de som vill ge bidrag men ej kan komma på
ljusshowen.
Genom denna insamling kan du vara med och lämna ditt bidrag redan nu!
Här hittar du insamlingen.
OBS OBS OBS!!!
Ridhuset är bokat på fredag den 31/10 klockan 16.30 - 19.00!
Peder Fredricson vinner dubbelt upp i helgen!
Helsingborgs Grand Prix
Text från Laholms Tidning
Det var överlägset, det var vackert, och det var en aning om framtiden när landslagsryttaren Peder
Fredricson red Flip's Little Sparrow till seger i Helsingborgs Grand Prix.
Konkurrenterna hade inte en chans, Peder Fredricson var alldeles för bra.
– Jag älskar den här hästen, det har jag alltid gjort, sa han.
Flip's Little Sparrow, kallad Sparven till vardags, är dotter till Butterfly Flip som var så framgångsrik
med Malin Baryard-Johnsson. Pappa är Cardento.
– Mamman och pappan hoppade i samma lag i OS 2004. Det är en ganska rolig story, berättade
Peders fru Lisen.
Foto: Christel Behrmann
Swedish Riders Trophy
Text från Tidningen Ridsport
Peder Fredricson och H&M All In vann lördagens delfinal av Swedish Riders Trophy, SRT, på
Helsingborgs Fältrittklubb.
Peder Fredricson och H&M All In (val f 2006 e Kashmir van Schuttershof-Andiamo) var klart snabbast
av de fem ekipage som dubbelnollade i klassen. Segermarginalen ner till klassens tvåa, Siri Svärd och
Alea M, var närmare 1,5 sekunder.
Peder Fredricson, som tävlar för Österlens Ridklubb, fick 35 000 kronor för sin seger.
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Sista delfinalen i SRT går på Strömsholm lördag den 8 november och finalen rids på Flyinge 22
november.
Text från Svenska Ridsportförbundet
Peder Fredricson tog sin första seger för säsongen i Swedish Rider´s Trophy vid delfinal fem i
Helsingborg. Hästen var H&M All In.
Det blev en tuff omhoppning mellan åtta ryttare. Men Peder tog fram all sin rutin och han kan rida fort.
Det har han bevisat många gånger. Inte minst i fjol under Stockholm International Horse Show.
Foto: Kristofer Karlberg/Horse1
Årets ljusshow 2014
Kom och mys med oss i ridhuset under årets ljusshow den 1 november! Mer info hittar du HÄR!
OBS OBS OBS!!!
Ridhuset är bokat på fredag den 24/10 klockan 16.30 - 18.00 av Voltigen!
Klubbmästerskap i hoppning
Härliga medlemmar kämpade om klubbmästerskaps titeln i hoppning ikväll!
Vinnare ur striden blev av lektionsryttarna Josefine Lempinen/Dino, ponnyryttarnas vinnare blev Ellen
Söderberg/Basil och sist men inte minst hästryttarnas vinnare blev Maja Lempinen/Olivia.
Bra jobbat och grattis till vinnarna!
Från: Svenska Ridsportförbundet
Årets eldsjäl
Det är hästarnas bästa vän, ridklubbens klippa och klubbkompisen som aldrig ger upp. Det är
grillmästaren med glöd, glädjespridaren med ett hjärta av guld och stallbackens frivillige fixare. Det är
inspiratören som tar täten, kassören som räknar rätt, parkeringsvakten som aldrig fryser och ledaren
som ägnar lediga stunder för att sprida hästkraft till de som bäst behöver.
Läs mer HÄR!
Har du världens bästa ridlärare? Som är duktig att undervisa men också en inspiratör som
lyfter sina elever? Nominera honom eller henne till Årets Ridlärare 2014 och ett stipendium på
10 000 kronor.
Läs mer HÄR!
Har din ridskola hittat nya vägar för att göra ridningen ännu roligare? Är det spännande att gå
till stallet varje gång? Då är det säkert värt att nominera den till Årets Ridskola 2014.
Läs mer HÄR!
Förslag skall vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast 15 oktober 2014.
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Voltige
Voltigens härliga gäng har varit iväg och tävlat på Hässleholms Ridklubb.
Lätt klass skritt lag SVART kom på en andra placering i laget ingick: Josefine Nyberg, Matilda
Henriksson, Lina Jönsson och Julia Nord.
Linförare Emma Danielsson och uppkastare Frida Danielsson och hästen Martini.
MIX klass team Cicorius kom även dem på en andra plats, i laget ingick: Anna bergström, Kin
Momiyama, Maja Fagerberg och Tilde Andersson.
Linförare Emma Danielsson och uppkastare Frida Danielsson och hästen Cicoirus.
I lätt klass galopp kom lag SILVER på en första plats. I laget ingick: Sandra Loven, Rebecca ModighThulin, Lisa Fagerberg, och Livia Bell.
Linförare Emma Danielsson och uppkastare Frida Danielsson och hästen Cicoirus.
I individuella klassen SENIOR hamnade Matilda Lancing på en femte plats.
I individuella klassen JUNIOR kom Dahlia Momiyama på en tredje plats och Mimmi Oliw på en sjätte
plats.
Samtliga med linföraren Åsa Martin och hästen Dionysos.
Knockoutlaget i LättB Dressyr!
Omgång två som gick på Torns Ryttarförening den 3/10 vann laget galant och går till final den 2/11 i
Malmö. I laget red Julia Persson/Sandro, Emely Hagstedt/Camaro, Lotta Lundin/Henna K och Barbro
Jönsson/Joplin.
Julia Persson med Sandro vann klassen med 76,38%!!
Grattis till er alla!
Laget gick segrande ut ur kvällens första knockoutmöte mot Ringsjöortens Ryttarförening som hölls på
Smedstorps anläggning den 11/9. Laget bestod av Emily Hagstedt/Camaro, Lotta Lundin/Henna K,
Jonna Pettersson/Zerton, James Faulkner/Tarqui, Lagledare var Jeanette Tjeder. Laget vann med
snittprocent 63,06% mot Ringsjöortens sniittprocent 62,82%.
Stort grattis till er!
Lag-DM Dressyr MsvB
Andra omgången gick på Ringsjöortens Ryttarförening den 21/9 där laget red ihop en femte placering,
och ligger delad fyra inför finalen. I laget red Marie Breventoft/Tobilion, Mimmi Laritz/Siluett och Sara
Kellersson/Duni Denkmal.
Marie Breventoft med Tobillion placerade sig bäst med en fjärde placering individuellt.
Första omgången gick av stapeln hos Sösdalaortens Rf söndagen 31/8. I laget red Mimmi
Laritz/Siluett, Sara Kellersson/Duni Denkmal, Marie Brefventoft/Tobillion och Lovisa Oldberg/Ziv SH.
STORT GRATTIS till vårt duktiga lag som tog en fjärdeplacering!
Dessutom red Mimmi Laritz/Siluett hem klassens högsta procent med 71,05%!
Ponnyallsvenskan
Andra omgången gick på Svabesholms Kungsgård den 5/10 där vi själva stod som arrangörer. Laget
red in på en fjärde plats, och ligger totalt femma inför sista omgången. I Laget red Bella Lidgren/Trixi,
Matilda Nordahl/Gaddies, Zabine Peiler/Zingaro, Alva Pyk och Ellen Söderberg/Basil. Lagledare var
Lisen Lindahl.
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Första omgången gick på Trelleborgs RF 14/9 där ponnylaget red hem en femte placering. I laget red:
Nelly Nilsson/Fatima, Alva Pyk/Regalita, Zabine Peiler/Zingaro och Matilda Nordahl/Gaddies Angel,
lagledare Emely Nilsson.
Hästallsvenskan
Första omgången av hästallsvenskan gick på Fredshögs ryttarsällskap 20/9, laget hamnade på en 12
plats. I laget red Malin Nilsson/Camaro, Josefine Henriksson/Red Chili, Matilda Nordahl/Flamenca,
och Jonna Petterson/Zerton, lagledare Bernt Hällgren.
"Tantgruppen" kan!
Efter att "tantgruppen" (som Kattiz kallas oss..) ridit ett dressyrpass som gick kanon avslutade gruppen
med lite frihetsdressyr!
Tänk vilka hästar och ryttare vi har på klubben!
Voltige SM
Läs mer och titta på bilder och resultat HÄR!
Hamre RK har gjort en sida till årets Voltige SM/NM, gå gärna in och titta HÄR!
Resultat 6 - 7 september
Vi gratulerar Marie Breventoft på hästen Tobilion som red hem segern i MSV B:4 med fina 66,08
procent, Marie och Tobilion fortsatte visa fin form även i MSV B:5 och red hem andra placering. Dessa
strålande resultat gjordes på Gärds ryttarförenings tävlingar.
Matilda Lancing på sin häst Tough Enough tävlade i LB:1 och red hem en andra plats vid
Skabersjöortens Ryttarförening.
Voltigegänget som tränar för fullt inför SM var uppe i Laholm och tävlade. Samtliga tävlar på hästen
Dino med linföraren Åsa Martin. I individuella juniorer kom Dahlia på en andra plats, Mimmi på en
tredje plats och Hilda på en fjärde plats. I den individuella senior kom Matilda på en första plats! och
Andreas på en tredje plats!
Stort grattis till er alla!
Sverige klarade OS-kvalet
Sverige blev sexa (av 31 deltagande lag) i nationshoppningen efter en spännande andra
omgång på Stade Michell d´Ornano i Caen.
I laget red bland annat Peder Fredricson (som tävlar för Österlens Ridklubb) med hästen H&M Sibon
som avslutade med en snygg runda med endast ett litet tidsfel.
Text från Svenska Ridsportförbundet
Peder Fredricson och H&M Sibon får också beröm från förbundskapten Söderstrand.
- Bra att Peder fick komma igen och visa vad han och hästen kan.
Peder själv hade bara lovord över sin häst.
- Jag är fantastiskt stolt över hur han hoppade idag. Synd bara med dippen i går. Dagens bana var
svår och teknisk.

5

Nyheter från Österlens Ridklubb under 2014
(Senaste nyheten först)
Text från Hippson
Peder Fredricson hade självklart högre målsättning med detta mästerskap.
– Men jag är otroligt nöjd med hästen. Jag kunde växla upp ett snäpp idag och han var med på det.
Jag är glad att han har fått bevisa att han kunde hoppa det här. Jag visste inte riktigt när vi kom hit om
han skulle klara det.
Resultat 31 augusti
Hoppryttaren Nils Roos på hästen Attuna gjorde en strålande ritt på Ystad Ridklubb som belönades
med en förstaplats i 130m hoppning!
STORT GRATTIS!
Vi inleder en ny termin med en ny fin hemsida!
VÄLKOMMEN TILLBAKA till en underbart glädjefylld ny termin med våra hästar på Österlens
Ridklubb!
Det finns lite platser kvar på olika nivåer, hör av dig till Katarina Jönsson (Kattiz) på 0739-647943 eller
info[at]osterlensridklubb[punkt]se .
Vi ses!
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