Nyheter från Österlens Ridklubb under 2015
(Senaste nyheten först)
Österlens Ridklubb önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
2015 blev ett kanon år med final i Falsterbo, fina framgångar i voltigen, ett fullproppat ridläger och en
fantastisk julshow.
Vi vill tacka alla underbara funktionärer, sponsorer, personal, elever, föräldrar och våra bästa ponnys
och hästar. Alla ställer upp och kämpar i ur och skur, dag ut och dag in! Ni är alla guld värda!
Nu tar vi lite julledigt, laddar batterierna och så ses vi till vårterminen pigga och glada!
Vårterminen startar den 7/1!
ÖSRK Julshow 2015
En film från söndagen, mer kommer!
Årets julshow!
Varmt välkomna till årets julshow den 6 december klockan 14.00.
Blåbärstävling!
Anmäl er i stallet eller till info[at]osterlensridklubb.se
Ponnyalsvenskan!
Dessa härliga ryttare o deras lagledare har varit i Vellinge på årets sista omgång av ponnyallsvenskan
- laget hamna på en sjätte placering efter omhoppningen! Stort grattis till er alla för en grymt bra höst
tillsammans!
Utan inbördes ordning:
Tova Ljungberg, Thelma Ljungberg, Anna Bergström, Nelly Nilsson, Emili Melin, Märta Larsson, Ilse
Söderberg samt deras lagledare Emely Nilsson och Olof Larsson.

What does the fox say?
Jo! Mini-Hubbe den 30 oktober!
Allie
Vi säger ett varmt tack och hej då till underbara Allie som nu har flyttat till sin nya familj i Stockholm.
Vi önskar familjen Nygren och Allie lycka till i framtiden!
Blåbärstävling den 10 oktober
Anmälan till tävlingen sker på anslagstavlan i stallet.
Vi startar kl. 13.30 ca!
Sista anmälningsdagen är 9 oktober.
Vid frågor ring till
Karina 0709 490621 eller Kattiz 0739647943
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OBS! Ridhusbokningar
Fredag 4/9 klockan 17-18, halva ridhuset pga voltige.
Söndag 6/9 klockan 10.30-11.30, halva ridhuset pga voltige.
Nu drar snart höstterminen igång!
Höstterminen startar för ordinarie ridgrupperna vecka 34, 17 augusti.
Handikapplektionerna startar vecka 36, 1 september.
Voltige startar vecka 35!
Galopplag tisdag 1915-2015
Skrittlag torsdag 1700-1800
Välkomna till en härlig hösttermin!
Falsterbo
Nu är denna resa slut med dessa fantastiska duktiga ryttare och hästar - målet var Strömsholm - vilket
vi kom till och gick vidare till Falsterbo och SM finalen! Våra ryttare gör fantastiska ritter men får med
sig ett nedslag var under första dagen, vilket de hämtade hem under söndagen genom att alla var
felfria! Vi slutade totalt på en sjätte placering med samma slutpoäng som 4:an och 5:an! Stolt
Österlenare!
//Katarina Jönsson - Lagledare
De som har kämpat i vårt elitlag är:
Anna Persson med Coignard Katalei och Cash Man
Lina Persson med Fairchild
Maya Nordlund med Caillou Z
Olof Smith med High Pea och Escada V.S
Sara Molvidson Hellström med Fly
Stephanie Holmén med Charlie
Lagledarna: Katarina Jönsson samt Gitte Lindskog
Tack till alla som på olika sätt har deltagit, hjälp till, sponsrat, fixat och trixat, hållit tummar och tår!
Inför Falsterbo
Nu är det dags för SM finalen i Falsterbo!
Under lördag och söndag kommer vårt duktiga elitlag satsa allt för att vinna. Under söndagen kommer
en buss full med ÖSRK-hejarklack som ska ge pepp och hjälpa laget att nå ända fram.
Åtta lag från Semifinalen på Strömsholm tog sig vidare till finalen i Agria Allsvenskan/Lag –SM på
Falsterbo 4-5 juli och vi är ett av dessa lag!
Lagtävlingen sträcker över både lördagen och söndagen.
Lördagens antal fel tas med till söndagen och räknas samman för att kora Svenska Mästarna i
Laghoppning.
Tävlingarna går i 1,40-1,45 höjder.
I vårt finallag rider:
Sara Molvidson Hellström / Fly
Anna Persson / Cash Man
Stephanie Holmén / Charlie
Olof Smith / Escada VS
Lagledare: Katarina Jönsson & Gitte Lindskog
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Sommarlov
Nu är det sommarlov på ridskolan, hästarna går på bete och vilar upp sig. Snart drar ridlägren och
drop-in ridningen igång och det är bara att höra av sig till Kattiz på 0739-64 79 43
eller info[at]osterlensridklubb[punkt]se om ni vill boka tid.
Glad sommar!
Grevlunda Grand Prix 2015
Nu är tävlingarna igång! Vi har haft fint väder och håller tummarna på fint väder imorgon också.
Klubben har haft många fina placeringar, Stephanie Holmén med Damgaardens Externs vann 1,50
klassen och Anna Persson med Salman vann 1,40 klassen i går fredag.
Kolla in www.grevlundagrandprix.se!
Jippie!!!
Vårt underbara elitlag tog sig till finalen på Falsterbo Horse Show den 5-6 juli!
Ett stort tack till sponsorerna.
Artikel från ystadsallehanda.se
"Österlens Ridklubb till final i lag-SM i hoppning!"
Maya Nordlund, Lina Persson, Sara Molvidson Hellström och Olof Smith utgjorde det lag som tog
Österlens RK till lag-SM-final i hoppning.
Landets 15 bästa lag möttes i en första omgång på lördagsmorgonen. Tio av lagen gick vidare till
eftermiddagens spännande avgörande. Österlens ridklubb var följaktligen ett av de tio lag som tog sig
vidare.
Efter några timmars vila och ny upp-peppning var det dags för de tio lagen att tampas om de åtta
platserna i finalen som går på Falsterbo senare i sommar. Österlens ridklubbs lag kämpade väl och
var ett av de åtta lag som tog sig hela vägen till Falsterbo och kampen om Lag-SM-medaljerna. Extra
roligt var också att samtliga Skånelag (Flyinge, Dagstorpsorten och Österlens RK) tog sig vidare.
I Österlens lag red Maya Nordlund/Caillou, Lina Persson/Fairchild, Sara Molvidson Hellström/Fly och
Olof Smith/Escada. Lagledare för teamet var som vanligt Katarina Jönsson och Gitte Lindskog.
Nu väntar några veckors förberedelser och matchning för att komma till finalen laddade med energi
och medaljhunger.
I finalomgångarna börjar alla lagen om på noll poäng och klasserna går i 1,40/1,45.
Österlens ridklubb hade även stora framgångar individuellt under Strömsholmstävlingarna. Elitlagets
Maya Nordlund red på torsdagen hem segern i 1,30 tillsammans med sin andra häst Bellisimo W.
Olof Smith blev trea i fredagens 1,40-klass med laghästen Escada V.S och passade också på att ro
hem segern tillsammans med hästen Hubertus i 1,50.
På lördagskvällen var det åter dags för Maya Nordlund och Bellisimo W att plocka rosett och ära
genom en andraplacering i Leksands Knäckebröd Speed Masters 1,40.
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I går avverkades Swedish 7-Star Spring Tour där Olof Smith och Escada V.S återigen visade kvalitet
med seger i 1,40.
På klubbens facebook finns fler bilder och information!
Elitlagets representanter var på Radio Active den 2015-05-28 och pratade, lyssna på dem HÄR!
Elitlagets sponsorer (i bokstavsordning)

Norrköping International Horse Show
I andra omgången av 7-stars 150 klass under Norrköping International Horse Show segrade
Stephanie Holmen/Damgaardens Extens och på andra plats kom Olof Smith/hubertus - Österlens
Ridklubb i topp!
Våra dressyrryttare!
Nu har klubbens duktiga dressyr ryttare visat fina fram hovar! Förra helgen tog Lovisa Oldberg/Agazzi,
en tredje placering i LA o en andra placering i MSV:C.
I söndags red Mimmi Laritz o hennes egna uppfödning Siluett hem segern i MSV:B - stort grattis!
Div 1 laget - Hoppning
Div 1 laget red hem segern i första delomgången av finalen i Frosta - sista omgång imorgon!
I laget ingick Nils Roos, Linnea Larsdotter, Maya Nordlund och Andrea Persson
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Funktionärer sökes!
Snart är det dags för Grevlunda Grand Prix den 11 - 14 juni. Klubben behöver folk som vill ställa upp
som funktionärer under tävlingarna, skicka ett mail till info[at]osterlensridklubb.se och meddela
vilken/vilka dagar du kan ställa upp som funktionär - märk mailet med 'Funktionär'!
Klubben behöver även fylla på förrådet/frysen med en massa goda bakverk till Grevlunda tävlingarna
samt kommande ridläger till sommaren. Plocka fram ditt favoritrecept och baka något av följande:
muffins, kanelbullar, kladdkaka och sockerkaka. Hur många, vilken sort och hur de ska se ut
bestämmer ni! När bakverken är klara så tar ni med dem till klubben så tar vi hand om dem. Glöm inte
att skriva vilka ingredienser som finns i era goda bakverk! Man får gärna göra bakverk som kan ätas
av gluten-, laktos- och mjölkintoleranta.
Har ni brist på recept så har vi samlat fyra stycken här!
Familjedag den 15 maj!
OBS OBS OBS!!! Nytt datum för Blåbärs- & Klubbhoppning
Tävlingen flyttas från den 1 maj till torsdagen den 14 maj!
Våra duktiga voltigörer levererar!
Under söndagen den 26/4 kunde vi läsa och glädjas över följande på Österlens Voltiges
Facebooksida:
Vilken härlig tävlingsdag vi har haft! Skrittlagen började denna dag med kanonresultat! Team Rosa
kom på en 3e plats linförda av grymma Emma med Frida som uppkastare!
Team Guld tog hem segern med vår trotjänare Sickan, linförda av Kattis och Mimmi som uppkastare!
Vårt mixlag tog även dom hem segern!:)
Vi hade även med Jazzper för första gången och han skötte sig galant!!!
Våra indv. Tjejer kom på en 5e plats samt 6e plats!
Sist men ABSOLUT inte minst så vann Team Dionysos sin klass!!
Idag är vi riktigt stolta österlenare!
Elitlaget gör det igen!
Österlens RK vann tredje omgången av Agria elitallsvenskan i Anderslöv hos Sydslättens Rf. Vi är
vidare till semifinalen på Strömsholm den 6/6!!!
Maya Nordlund/Cauillo, Kattiz (lagledare), Lina Persson/Fairchild, Anna Persson/Cash Man, Sara
Molvidson/Fly I!
OBS!!!
Ingen lektionsridning på lördag 4 april!
Ridhusbokningar
Ridhuset är bokat följande dagar på grund av aktiviteter under påsklovet:
Onsdag 1/4 klockan 13-14
Torsdag 2/4 klockan 9-10 och 13-14
Fredag 3/4 klockan 9-11
Söndag 5/4 klockan 10-11
Måndag 6/4 klockan 9 - 14
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Elitlaget
Det blev en vinst för Österlens RK i första omgången av Agria elitallsvenskan i Dagstorp! Grattis till
deltagarna Anna Persson, Lina Persson, Stephanie Holmén, Olof Smith samt deras fantastiska hästar!

…Några av de första nyheterna för 2015 försvann tyvärr i ett datakrångel…
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