Nyheter från Österlens Ridklubb fram till 2012
(Senaste nyheten först)
Vilka fantastiska bröder! Peder Fredricson och hans brorsa Jens Fredricson gjorde makalösa insatser
under fredagens hoppningar på Stockholm Horse Show! Peder red hem segern i 1,50 Volkswagen
Cup med sin häst H&M Cash In och kammade hem en ny bil. Bara fyra hundradelar efter dundrade
Jens in som tvåa. I 1,40-klassen norpade Peder åt sig ännu en vinst med hästen H&M Sibon med
brorsan Jens på andra plats på hästen Avon. Och för att ytterligare sätta guldkant på
Grevlundagängets tävlingsdag slutade Stephanie Holmén (som jobbar hos Peder och Lisen) trea på
Fendi i 1,40-klassen. Meetinget kunde inte ha börjat bättre! Vi säger STORT GRATTIS och håller
tummarna för fler framgångar under helgen!
Stort GRATTIS till 2013 års klubbmästare i dressyr:
Lektionsryttare LC: Maria Nyberg/Zeladun
Privat Ponny LB:Ellen Söderberg/Bassil
Privat Häst Lilla Rundan LB: Julia Persson/Sandro
Privat Häst Stora Rundan LA: Sara Kellersson/Duni Denkmal
Missa inte Fixardagen 17november 10-14! Vi behöver all hjälp vi kan få och dessutom har vi himla
trevligt tillsammans! Alla kan bidra med något!
29 november kommer vi dessutom ha Bak- och Julfixardag på klubben från klockan 14.00. Kom och
hjälp till!
Vilken helt otroligt stämningsfull Ljusshow det blev samtidigt som Borrby inledde Österlen Lyser under
fredagen 1 november! Våra läktare var fyllda till bredden och vi fick till och med släppa in stående
publik nere i manegen. Publiken bjöds på en strålande vacker stund av två- och fyrbenta vänner och
jag tror att allas hjärtan var flera grader varmare när de gick därifrån. Tack alla som bidrog till en
minnesvärd kväll och till alla som kom och tittade. Välkommen tillbaka till Julshowen 8 december. Har
ni fler foton eller filmklipp? Maila gärna dem till info@osterlensridklubb.se eller lägg ut dem på
Österlens Ridklubb på FB! Bildspel YA:
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/borrby/article2013298/BILDSPEL-Osterlen-lyser.html
Årets sista Voltigetävling gick av stapeln hos Örestad i helgen. Våra duktiga Voltigörer var såklart där
och skramlade ihop finfina resultat. Matilda Lancing (senior) kom på en fjärde plats med poängen 5,2
och en tredje plats i Skånska Mästerskapet. Hilda Danielsson(junior) åttonde plats med poängen 5,2
och en andra plats i Skånska Mästerskapet. Frida Danielsson(junior) nionde plats med poängen 5,0
och en tredje plats i Skånska Mästerskapet. Mimmi Oliw (minior) fjärde plats, poäng 5,1 och en andra
plats i Skånska Mästerskapet. De individuella lotsades fram av hästen Dionysos och linförare Åsa
Martin.
Lätt klass galopp slutade på första plats med poängen 5,4. I laget ingick Rebecca Thulin Modigh,
Sandra Lovén och Lisa Fagerberg.
Lätt klass skritt slutade också på en första plats med poängen 6,590 vilket leder till att vårt skrittlag
vunnit alla tävlingarna denna termin! Laget bestod av Anna Bergström, Maja Fagerberg och Tilde
Andersson. Cicorius gick som voltigehäst för skritt och lätt galopp och Emma Danielsson linade. Stort
GRATTIS allihop!
Klubbmästerskap i hoppning gick av stapeln 13 oktober och vi säger stort GRATTIS till årets mästare
Matilda Nordahl/Gaddies på ponny och Josefine Lempinen/Dionysos på häst!
Voltigetävlingarna på Bollerup gick finemang!
Sista kvalomgången i elitallsvenskan hoppning gick av stapeln i Helsingborg i helgen. Vårt lag slutade
på en fjärde plats, snuvade på tredjeplatsen tidsmässigt. Totalt i kvalomgångarna i år slutar vi fyra och
VI ÄR TRYGGT KVAR I ELITEN! I laget denna omgång red Isabella Giegold/Rogue de Q, Lina
Persson/Fairchild och Magnus Jacobson/Zoolander. Stort tack till er alla som varit delaktiga även i de
andra omgångarna! Till nästa år satsar vi järnet på att avancera uppåt så häng med! Grattis till Flyinge
och Helsingborg som tog sig vidare till kvartsfinalerna på Strömsholm!
14 september gick startskottet för årets ponnyallsvenska i hoppning. Österlens Ridklubb slutade på en
delad femteplats med totalt fyra fel i tävlingen hos Ljunits Herrestads RF. I vårt lag red Ilse
Söderberg/Filippa, Anna Bergström/Spider Man, Zabine Peiler/Zingaro, Helma Johnsson/Paparazzi,
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Matilda Nordahl/Gaddies Angel, Ellen Söderberg/Solvangs Bassil och Frida Danielsson/Oxmountain
Rose. Lagledare var Jenny Lancing. Grattis till god kämparglöd och laganda! Nästa omgång går hos
Ystad Ridklubb.
Våra flitiga voltigörer har varit iväg på höstens första tävling, denna gången i Laholm.
Grattis säger vi till skrittlaget (Lisa Fagerberg, Dahlia Momiyama, Livia Bell, Anna Bergström, Kin
Momiyama, Maja Fagerberg, Tilde Andersson) som vann klassen svår skritt med hästen Cicorius och
linförare Matilda Lancing och uppkastare Malin Andersson.
Individuellt i skrittklassen vann Österlens Dahlia Momiyama. Anna Bergström kom trea, Kin
Momiyama sexa och Tilde Andersson åtta.
Individuellt i svår galopp slutade Matilda Lancing 4a bland seniorerna och Mimmi Oliw 4a bland
miniorerna. De använde sig av hästen Dionysos och linförare Åsa Martin
Stort hurra för våran Peder Fredricson och H&M Cash in som vann Volkswagen Grand Prix i Skyrup i
helgen och därmed är direktkvalad till finalen i Flyinge senare i höst.
HURRAHURRAHURRA! Ni har väl alla hört att vår duktiga ridskolechef Katarina "Kattiz" Jönsson blev
korad till årets BorrbyBaddare! Vilken grej! Med engagemang, känsla, hjärta och sprudlande energi är
hon en solklar och så värdig vinnare. STORT GRATTIS till allas vår Borrbytös! GRATTIS TILL VÅRA
DUKTIGA VOLTIGÖRER!
I helgen avverkades Svenska och Nationella Mästerskapen i Voltige i Laholm. En lyckad helg med fina
resultat och slutpoäng!
Svenska Mästare i Seniorlag blev Team Svea, där Ellen Jönsson är en del av laget. Ellen bor utanför
Löderup. Team Svea är också Voltigens landslag. I de individuella klasserna blev Sandra Anderberg
på hästen Lu vinnare i seniorklassen före Natalie Brixland och Marie Li Korse. I juniorklassen tog Eira
Malmros Manfrinato hem guldmedaljen med hästen Mosegårdens Lux och Louise Rundgren och
Jasmine Jacobsen kammade hem silver resp. brons. Österlens Voltigörer Frida Danielsson och Hilda
Danielsson slutade sjua respektive elva tillsammans med hästen Dionysos och linförare Åsa Martin. I
klassen för miniorer var det unge Max Mårtensson som tog hem SM-titeln med hästen Achim. Tvåa
blev Eveline Törnros och trea Bella Rydberg. Österlen Voltige startade också i de Nationella klasserna
för individuella och här segrade Matilda Lancing i seniorklassen och Mimmi Oliw blev tvåa i
miniorklassen. Båda hade hästen Dionysos och linförare var Åsa Martin. Österlen ställde också upp
och lånade ut sin häst till en tjej från Roslagen, Amanda Hjelm vars häst tyvärr inte gick igenom
veterinärbesiktningen. Amanda slutade på sjunde plats i SM-klassen för seniorer.
I helgen har Österlens voltige varit iväg på skritt SM. Helgen skördade många fina placeringar och
många glada miner. I lagtävlingen kom laget på en fjärde plats. Placeringar i de individuella klasserna:
Senior/Rebecca Thulin Modig 1:a. Junior/Dahlia Momiyama 3:a, Mimmi Oliw 4:a, Anna Bergström 9:a
och Kin-Viola Momiyama 10:a. Minior/ Tilde Andersson 4:a. Linförare för tjejerna var Emma
Danielsson och uppkastare var Frida Danielsson. Hästen var allas vår Cicorius.
Förberedelserna inför årets HETA Grevlundatävlingar (elit 6 juni, stora Grevlunda 7-9 juni) är i full
gång och anmälningarna strömmar in! Du som vill ha chans att delta som funktionär anmäler ditt
intresse snarast till info@osterlensridklubb. Vi behöver också massor med bakverk av olika slag OCH
funkisar som vill hjälpa till i cafeterian. Då kan man vända sig till gunilla.raflund@telia.com eller
malin.lempinen@telia.com
Klubbens VÅR-MEETING, för klubbmedlemmar i terränghoppning, dressyr och banhoppning.
Klubbtävlingarna var ett samarbete mellan Dala gård och Österlens Ridklubb. I fälthoppet delade Moa
Andersson/Tyson, Maja Lempinen/Gigalo och Emely Nilsson/Pluto på segern, i dressyrmomentet vann
Jörgen Sjöholm med Tyson och i banhoppningen var det Josefine Lempinen/Dino, Maja
Lempinen/Gigalo och Moa Andersson/Tyson som samlade ihop de bästa poängen. Totalsegrare i hela
meetingen blev Maja Lempinen och Gigalo, stort GRATTIS!
Voltigegänget har varit i Laholm och tävlat! I Svår klass indv skritt slutade Cleo Opperman tvåa,
Rebecca Thulin Modigh trea och Tilde Andersson femma tillsammans med hästen Cicorius och
linföraren Emma Danielsson och uppkastaren Frida Danielsson. I Svår klass lag skritt segrade vårt lag
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(Rebecca Thulin Modigh, Lisa Fagerberg, Maja Fagerberg,Livia Bell,Tilde Andersson ). I Indv galopp
slutade Mimmi Oliw sexa bland miniorerna, Frida Danielsson sexa och Hilda Danielsson sjua bland
juniorerna och Matilda Lancing tia bland seniorerna.
Första omgången av LagDM LA Dressyr idag i Flyinge! Bra kämpat, vårat lag, som med en ryttare kort
ändå slutade på en sjätte plats! I laget red Marie Brefventoft/Tobillion, Sara Kellerson/Duni Denkmal
och Julia Persson/Max.
Fina resultat fick vi se av vår Peder Fredricson och hans duktiga hästar på GHS! Tillsammans med
H&M Sibon tog han hem en fjärdeplats i fredagens 1,50-hoppning och en andra placering i lördagens
1,45-klass. Tillsammans med H&M Cash In red han in på en tionde plats i fredagens 1,50-klass.
GRATTIS till fina ritter som alltid!
Igår var det dags för andra Allsvenskeomgången i Voltige, denna gången på vackra Svabesholm
utanför Kivik.
Österlens Ridklubb stod som arrangörer och deltog också både med sina skrittlag och med sina
individuella galoppvoltigörer.
I skrittklassen vann Österlens Ridklubbs lag silver (Sandra Lowén, Rebecca Thulin Modigh, Livia Bell,
Lisa Fagerberg, Cleo Opperman) och lag svart kom på tredje plats (Anna Bergström, Maja Fagerberg,
Tilde Andersson). Linförare för lagen var Emma Danielsson och hästen hette Cicorius.
I den individuella svår klassen segrade Österlens Mimmi Oliw bland miniorerna, Helma Johnsson tog
hem den blågula bland juniorerna, följd av Frida Danielsson på andra och Hilda Danielsson på tredje
och Matilda Lancing slutade fyra i seniorklassen. Linförare för de individuella var Åsa Martin och
hästen hette Dionysos.
Österlen säkrade ytterligare ett SM-kval genom Helma Johnsson och har nu tre voltigörer klara.
Igår gick årets första Allsvenskeomgång i Voltige av stapeln hos Örestad.
Österlens Ridklubb deltog både med sina skrittlag och med sina individuella galoppvoltigörer.
I skrittklassen vann Österlens Ridklubbs lag silver (Sandra Lowén, Rebecca Thulin Modigh, Livia Bell,
Lisa Fagerberg, Dahlia Momiyama) och lag svart kom på sjätte plats (Anna Bergström, Maja
Fagerberg, Kin Momiyama, Tilde Andersson). Linförare för lagen var Emma Danielsson och hästen
hette Cicorius.
I den individuella svår klassen slutade Mimmi Oliw på en fjärde plats bland miniorerna, Hilda
Danielsson femma och Frida Danielsson sexa bland juniorerna och Matilda Lancing nia i
seniorklassen. Linförare för de individuella var Åsa Martin och hästen hette Dionysos.
Extra roligt var att både Frida och Hilda gjorde så bra ifrån sig att de kvalade till SM redan på årets
första tävling.
Stort GRATTIS till vårt elitlag hoppning, som idag tog en tredjeplacering i första omgången i
Helsingborg. Endast två tidsfel från en andraplacering! I laget red Isabella Giegold/Bounce Magi,
Caroline Thuresson/Clifton, Magnus Jacobson/Pontiac och Niklas Helsingius Måneschöld/Creme de
Chantilly.
Grattis till våra ekipage som gjorde goda resultat i inomhusSM i hoppning i Billdal. Alma Björklund
placerade sig 7:a i YRfinalen och Grim Stjerndahl precis utanför placering på 13:e plats. Peder
Fredricson slutade precis utanför pallplats i seniorstartfältet!
Ett megastort GRATTIS till vår Lisen Bratt Fredricson som tog hem GP-segern i Borås tillsammans
med finfina Matrix! Vilken bedrift, andra året i rad! Även Peder Fredricson, Alma Björklund och Magnus
Jacobsson hade placeringar i helgen!
Stort tack till alla som kom till Kick-Offen på Svabesholm, mysig stämning och en god start på ett
strålande år!
Fredagen 1 mars 18.30 kommer vi att hålla ett mysigt tävlingsryttarmöte på Svabesholm med info,
snack och lite käk som klubben bjuder på. Anmäl senast 27 feb till info@osterlensridklubb.se . Gäller
för dig som tävlar för klubben.
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Gör en insats för vår miljö och stöd samtidigt Österlens Ridklubb. Genom en kampanj med
Pantamera/Returpack kan du skänka alla tomburkar och petflaskor (svenska och utländska) till
klubben så stöder du föreningen samtidigt som du värnar om miljön!
ÅRSMÖTE på klubben söndag 24/2 kl 13.00
Hjärtligt Välkommen!
Så kul med alla pigga, glada blåbärshoppare som kom till årets första aktivitet! Grattis till er alla!
Stort GRATTIS till Lisen Bratt Fredricson som utsågs till Årets kvinnliga idrottare vid Stora
Idrottsdagen i Ystad nu ikväll, lördagen 9 februari!
På Stora Idrottsdagen i Ystad som går av stapeln idag lördagen 9 februari har vi hela tre av klubbens
duktiga ryttare nominerade. Det är Peder Fredricson-nominerad i Årets manliga idrottare, Lisen Bratt
Fredricson-i Årets kvinnliga idrottare och Alma Björklund som var månadens talang februari. Vi håller
tummarna för er ikväll!
Välkommen till Blåbärshoppning lördagen 16 februari 13.30!
GRÖNT KORT-KURS BÖRJAR TISDAGEN 5 FEBRUARI 18.30. FRÅGOR OCH ANMÄLAN TILL
info@osterlensridklubb.se
Vi hälsar vår nya ridlärare Sara Weimén Engberg hjärtligt välkommen till oss. Sara kommer att hålla
lektionerna på måndagar och torsdagar. Samtidigt tackar vi Mimmi Laritz för hennes tid här.
Vi söker sommarpersonal!
Vi välkomnar alla gamla och nya tävlingsryttare att lösa licens för oss! Snart drar årets elit hoppning
för häst igång!
Vårterminen börjar igen 7 januari. Välkommen!
Handikappridningen börjar 5 februari och slutar 28 maj!
JUL/NYÅRS AKTIVITETER
Torsdagen den 27 december - Klubbtävling i hoppning
Fredagen den 28 december - Igenridningsdag
Onsdagen den 2 januari - Stalldag för barn o ungdomar
Torsdagen den 3 januari - Dressyrfokus för ungdomar o vuxna
Årets fantastiska JULSHOW blev en succé! Stort tack till töserna som anordnade showen som sitt
Specialarbete, samt till alla hjälpare och medverkande och våra kära besökare såklart!
Stort GRATTIS till våra nya klubbmästare i dressyr: Privat Sara Kellersson/Duni Denkmal och Lektion
Maria Nyberg/Zeladun.
Karina Kristensson och Lotta Debäck Frenell representerade vår klubb när Simrishamns kommun bjöd
in på Företagarkväll på restaurang Allé.
Hästnäringen och ridverksamheten på Österlen utsågs till Årets näringslivsambassadör med
motiveringen: ”Med både sin yppersta elit och sin stora bredd befinner sig årets ambassadör ständigt i
rörelse. I det unika samspelet mellan människa, häst och det österlenska landskapet utvecklar och
berikar hästnäringen och ridverksamheten vår kommun”. Diplom och blommor mottogs av Karin
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Nilsson och Ulla Cronwall från Ystad-Österlenregionens Ridledsförening samt Karina Kristensson och
Lotta Debäck Frenell från Österlens Ridklubb.
Stort Grattis till våra nya klubbmästare i hoppning: Lektionsryttare Moa Andersson med Zeladun och
Privatryttare Maja Lempinen med Gigalo.
US håller möte i cafeterian 20 november klockan 19.00. Alla nya och gamla ungdomar hälsas
välkomna!
Grattis till Årets Klubbmästare i Voltige skritt: Dahlia Momiyama och i galopp: Helma Johnsson.
TACK till alla härliga människor som kom på Loppisen som arrangerades till förmån för Svenska
Hästars Värn. Förutom en trevlig eftermiddag tillsammans samlade vi in nästan 2000 kr till SHV och
har gjort en fin första insats för alla hästar som far illa. Tack till Julia Lindskog som genomförde detta
event som en första del i sitt projektarbete. Fler aktiviteter följer.
Klubben har haft inbrott i privatstallets sadelkammare natten till tisdagen 30 oktober. Sadlar och
ridstövlar bla har blivit stulna. Så tråkigt när sådant här händer och vi får bara hoppas att de skyldiga
åker fast!
Söndagen 21 oktober var hela voltigegänget iväg och tävlade. Förutom de vanliga tävlingsklasserna
var dagens tävling också Distriktsmästerskap.
Skrittlaget "Svart" vann sin klass och lag "Silver" kom fyra. Båda lagen linades av Emma Danielsson
och hade hästen Cicorius. I svarta laget ingick: Sandra Lowén, Hanna Cronvall, Rebecca Thulin
Modig, Tobias Hansson, Cleo Opperman, Dalai Momiyama och Selma Agger. I lag Silver ingick: Lisa
Fagerberg, Maja Fagerberg, Kim Momiyama, Anna Bergström och Livia Bell. I de individuella
klasserna, som också var DM slutade miniorerna Helma Johnsson 4:a (2:a i DM) och Mimmi Oliw 6:a.
Bland juniorerna hamnade Hilda Danielsson på en fjärde plats. Matilda Lancing startade som senior
och slutade trea för dagen och trea i DM. Åsa Martin linade Dino till samtliga individuella. Grattis till er
alla!
Härliga ponnyekipagen gjorde en fin runda i tredje och sista allsvenskeomgången i hoppning div 2 där
de red hem en femteplats. Total slutplacering kommer närmsta dagarna.
Rafflande möte blev det mellan vårt och Sydslättens duktiga LB-lag i Knockoutdressyren. Båda lagen
klart värda en finalplats men så är ju spelets regler. Grattis till Sydslätten som gjorde helt fenomenala
ritter. I vårt lag red Julia Persson/Sandro, Marie Brefventoft/Tobillion, Jessica Persson/Twice och
Mimmi Laritz/Siluett.
På söndag 7/10 kl 10-13 har vi Fixardag på klubben! Det hade varit härligt att se er alla där så vi kan
hjälpas åt att göra höstfint på vår mysiga anläggning! Det finns något att göra för alla! Efter fixandet
bjuder klubben på lite enklare förtäring! Hjärtligt välkommen och TACK för att du ställer upp med din
tid!
STORT GRATTIS! till våra duktiga ponnyekipage som galopperade hem en fin andraplats i dagens
omgång av ponnyallsvenskan i hoppning div 2! Ni tog ett rejält kliv upp i tabellen. Ladda för fullt till
omgång 3 nu!
Tack även till alla glada och energiska funktionärer som kämpar på och gör så mycket för våra
ekipage, utan er funkar ingenting! Och Anders! Tack för fint samarbete på en fantastisk anläggning!
Österlens Ridklubb anordnar i samarbete med Svabesholms Kungsgård lokala hopptävlingar för
ponny med andra omgången av hoppallsvenskan div 2 lördagen 29 september med start kl 9.00.
Startlistor och annan info finns på http://online.equipe.com, vägbeskrivning till Svabesholm hittar du på
www.svabesholm.se. Hjärtligt välkomna, både tävlande och åskådare!
Österlens Ridklubb anordnar i samarbete med Svabesholms Kungsgård lokala hopptävlingar för häst
med första omgången av hoppallsvenskan div 2 lördagen 22 september med start kl 9.00. Startlistor
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och annan info finns på http://online.equipe.com , vägbeskrivning till Svabesholm hittar du på
www.svabesholm.se . Hjärtligt välkomna, både tävlande och åskådare!
STORT GRATTIS till vårt duktiga lag LB Häst som tog hem vinsten i första mötet i Knockoutdressyren.
Ett riktigt panglag trots så unga hästar (en fyraåring, en femåring och två sexåringar)! I laget ingick
Julia Persson/Sandro, Marie Brefventoft/Tobillion, Jessica Persson/Twice och Marie Laritz/Siluett.
Lagledare var Erik van der Heeg. Individuella placeringarna i lagklassen gick till Julia/Sandro med fina
71,03% följd av Jessica/Twice med 70,00%. Tack till härliga Fjälkestads lag för en trevlig kväll
tillsammans!
LC-laget Häst hade inte riktigt samma flyt i sitt första möte mot Färs lag häromkvällen och åkte tyvärr
ur serien. I laget red Julia Persson/Holiday, Emelie Palmér/Hjärtrud, Josefin Henriksson/Allyhills Titan
och Isabella Bergdahl/Magnolia.
15 september sprallar ponnyhopparna igång i division 2-allsvenskan på Ljunits anläggning Hästarnas
tur med division 2 hopp blir det på vår egen tävling på Svabesholm 22 september.
Veckan därefter, 29 september arrangerar vi andra ponnyomgången, också den på Svabesholm. Kan
du hjälpa till någon av dagarna? Maila info@osterlensridklubb.se .
Familjedagen i våras blev en succé så nu gör vi om det igen! Söndagen 16 september mellan kl 1315. Välkomna!
Voltigegänget drar iväg på höstens första tävling i Laholm 8-9 september! Vi önskar LYCKA TILL!
Nu laddar vi batterierna för en ny härlig hösttermin med start 20 augusti.
Vill Du börja rida kontaktar du oss på info@osterlensridklubb.se. Gamla elever har fått
informationsblad hemskickat, behöver du ändra dag eller tid så meddela oss snarast. Terminen varar
till lördagen 22 december.
För dig som är nyfiken på Voltige kommer vi erbjuda Prova-på-dagar i början på september. Anmäl dig
på info@osterlensridklubb.se.
Stort GRATTIS till vår klubbmedlem Mimmi Laritz, som tagit examen som dressyrdomare LA. Mimmi
kan nu sälla sig till "domargänget" i vår klubb: Karina Kristensson (hopp) och Marita Körwall samt
Barbro Jönsson (dressyr).
Österlens Ridklubb är så stolta över helt fantastiska OS-insatser av Lisen Bratt Fredricson och hennes
fina Matrix! Vilken mental styrka och jäklaranamma!
***
TEORIVECKA för alla elever kommande vecka 12-17 mars!
(Lördagseleverna har egen teori på lördag, voltigen har träning utan häst.)
Elever kan välja teoriclinic antingen måndag 12/3 eller torsdag 15/3 klockan 18.00.
"HÄSTENS MUSKELAPPARAT"
- ett intressant föredrag av Mimmi Laritz och diplomerade hästmassören Fredrik Larsson. Fredrik har
jobbat framgångsrikt som massör i cirka 10 år och har bland annat jobbat med Mimmis egna hästar,
elitloppsvinnaren Breone och hos dressyrryttaren Minna Telde.
Inför årsmötet behöver vi din hjälp att nominera personer som är värd en extra klapp på axeln. Läs här
om Förtjänstmedaljer Österlens Ridklubb
Du är välkommen till klubbens Årsmöte söndagen 26 februari 14.00!
Hundträning Ridhuset söndag 5 februari 16.00-17.30
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Glöm inte anmäl dig till årets Tävlingsryttarmöte/Kick-Off (löst licens
2012/målsmän/styrelse/kommittér) fredagen 3 februari 19.00. Info
Du vill väl också bli vår sponsor? Sponsorpolicy
Kontakta ordförande
Suzanne Grenz
suzanne@anglarum.se
Stort TACK till de sponsorer som gjorde SM-resan i VOLTIGE möjlig!
Fredagen 17 juni kan du lyssna på en intervju av våra SM-voltigörer på radio. Klockan 07.40 på FM
Österlen 102,2 och klockan 12.40 på Radio Active 103,9.
Vecka 20 är det dags för Teorivecka. Här kan du läsa om hur veckan ser ut.
Onsdagen 20 april är det ledigt i ridhuset 18-20. Istället är ridhuset bokat mellan 13-15.
Glöm inte anmäla dig till US Påskdressyr på Långfredag 22 april, anslag på klubben. Läs mer under
tävlingar i menylisten.
Blåbärshoppningen är flyttad till lördagen 9 april! Läs mer här
OBS! Under vecka 11 har vi teori, läs mer här om hur just din lektionsvecka kommer se ut
US ordnar klubbtävling i hoppning lördagen 12 mars kl 13.00, 60 cm -1m, startlista under Tävlingar till
vänster.
Blåbärshoppning lördagen 5 mars kl 13.00, anmäl på anslag på klubben
Klubben välkomnar till ÅRSMÖTE söndagen 27 februari klockan 14.00 därefter håller vi
Tävlingsryttarmöte klockan 16.00.Dags att nominera till klubbens Förtjänstmedaljer! Läs mer här
Nu närmar sig resan med stormsteg! OBS! Endast ett fåtal platser kvar nu! Göteborg Horse Show
2011! Nu har vi tillsammans med BussPersson fixat biljetter till ännu en underbar dag uppe i
Göteborg. Denna gång blir det heldag, lördag vilket innebär att alla får sitt lystmäte uppfyllt både vad
gäller hoppning, dressyr, gymkhana, hundar och såklart mässan! Läs mer här
Ridhusbokning hösten 2010
Välkommen säger vi till klubbens nye Voltige-/Ridskolehäst Dionysos "Dino"!
Gina Tricot Grand Prix 2011 i hoppning har pågått sedan i torsdags i Borås. Österlens Ridklubb har
flera av sina duktiga ekipage på plats med framskjutna placeringar.
Peder Fredricsson blev trea i en 1,40 med Holliday och vann en 1,40 med Cést La Vie och blev också
segrare i Borås Masters med hästen Cash In under fredagen. Han fortsatte med ytterligare fina
placeringar under lördagen med en vinst i 1,40 med Holliday KLG och en tredjeplats med Lavinio i
samma klass.
Under söndagen gjorde Alma Björklund en härlig bedrift och placerade sig på en femteplats i 1,40
med sin nyaste häst California 45. I söndagens GP 1,55 klass slog Lisen Bratt Fredricson och hennes
Matrix till med en andraplacering.
Kom-igång-hoppning för duktiga Sanna Olsson söndagen 30 januari.150 kr per ekipage. Ridhuset
bokat 15.30-18.

Nyheter från Österlens Ridklubb fram till 2012
(Senaste nyheten först)
Hästgruppen 16.00:Freja, Molle, Jenny Lancing, Lovisa Oldberg
Ponnygruppen 17.00: Ebba, Emely, Helma, Lina Persson, Sofia Arvidsson, Maja Lempinen
Ridhuset bokat måndagen den 8 november klockan 10 - 16 pga skötsel av underlaget.
OBS! Teori hela v 43. Under denna vecka ser ridschemat lite annorlunda ut, läs schema här
Gemensam fixardag på klubben den 4/9 kl 10-15. Då bjuder klubben på korv med bröd och fika.
Anmälan ska ske till klubbmejlen på hemsidan. Välkommen!
Ystad Ridklubb arrangerar regionala/nationella dressyrtävlingar med Breeders kvalklasser
5- och 6-åriga hästar, samt Krafft Cup-kval, S:t George, Intermediaire och GrandPrixklass 27 – 29
augusti 2010 . Marie Laritz och hennes Armagnac som tävlar för vår klubb startar MsvA, Prix S:t
George och Intermediaire. Passa på och se dressyr av hög klass på nära håll.
Soligt erbjudande från BussPersson till våra medlemmar: följ med och se After Shave och
Galenskaparna, två personer till priset av en! Läs mer HÄR!
Välkommen på Sommarshow!
Fredagen den 4 juni Klockan 18.00. Inträde 50 kr
Show med hästar och hundar samt även hopp- och dressyrclinic med klubbens populära tränare och
tävlingsryttare. Kom och se våra duktiga elever visa upp sig och sina hästar!
Glöm inte anmäla dig till PåskCupen, hoppning på långfredagen och dressyr på annandag Påsk! Läs
mer under Tävlingar.
Vårens tävlingssäsong kommer snabbare än vi tror. Har du intresse av att vara delaktig i div 1 eller elit
hoppning häst, eller elit hoppning ponny så är vi tacksamma för info till kattizjonsson@hotmail.com
eller gittelindskog@telia.com snarast. Vi vill också gärna ha in alla nya medlemmars mailadress till
gitte så att vi kan lägga in er i klubbutskicken.
Österlens Ridklubb är nominerade i flera kategorier till Skånes Ridsportförbunds Gala, hjälp nu till att
rösta genom att skicka SMS, läs mer här!
Men Hallå Hallå! Sydslätten ligger före oss i antal röster till Årets Klubb inför Ridsportförbundets Gala.
Det kan vi väl inte acceptera?!! Fram med mobilen och RÖSTA igen!
SKICKA SMS TILL 72456(5 kr per sms). Skriv GALA ÖSTERLENKLUBB.
Rösta också på (årets ungdomsledare och årets ungdomssektion)
GALA KATARINA och GALA ÖSTERLENUNG
Missa inte Programridning i dressyr 13 mars klockan 13.00, se anslag.
Blåbärshoppning 20 mars klockan 13.00, lista i ridhuset.
Info om resan till Göteborg Horse Show 27 februari 2010! Vi åker med BussPersson
Läs mer här
Grattis till Freja och Julia Lindskog som tilldelats var sitt idrottsstipendie från Färs&Frosta Sparbank, till
träning och utveckling av sin idrott.
Kurs i Horsemanship med Sanna Kiander, 26 februari 10-13.
Välkommen till Årsmöte på klubben, söndagen 21 februari 14.00. Klubben bjuder på fika.
19 februari har vi KICK-OFF med bowling och mat i Ystad! Läs mer här!
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Vem ska få årets förtjänstmedaljer?
Vi har Öppet Hus med prova-på-ridning, rundvandring, café och voltigeuppvisning, lördag 20 februari
12-14.
Missa inte Tävlingsryttarmötet på klubben 8 februari 19.00!
Slut på 2009 Start på 2010
Välkommen säger vi till Voltigens nya häst Tyson P
Stort Tack till Sparbanken Syds Stiftelse som vill stödja oss!
Julshowen blev en stor succé och läktaren var fullsmockad av åskådare! Tack alla!
Aktivitetsplan hösten 2009
Vi deltar i den härliga tävlingen "HALM 2009"! Ett gäng glada medlemmar har knåpat ihop en härlig
halmhäst med voltigör och linförare på klubben. Hjälp oss att vinna genom att SMS:a Halm29 till
telefonnummer 72456. Varje SMS kostar 10 kr. Tillsammans kan vi hjälpa till att sprida informationen
och skaffa många röster! Läs mer på www.halm2009.se
Åh nej! Tyvärr har Marita Gretzer tvingats ställa in sin clinic på Bollerup pga en skada som gör att hon
inte kan rida just nu. Ni som skrivit upp er på listan informeras härmed att det tyvärr är inställt! Maria
Gretzer håller clinic på Bollerup onsdagen 21 oktober kl 18.00 och vi har fått 50 fria platser av
Bollerup, TACK SNÄLLA FÖR DETTA! Skriv upp dig på lista i ridhuset, först till kvarn!!
Grattis till Jesper Thuresson och Montage Rhapsody som genomförde en fin final i Mountain Horse
Cup. Satsade järnet för att slipa tiden i omhoppningen men fick tyvärr ett pet och slutade elva. Hade
rundan lyckats hade tiden räckt till en andra plats.
BussPersson erbjuder också oss att hänga med till Ullared och shoppa loss till rabatterat pris för alla
medlemmarna! För endast 225 kr kan vi klubbisar göra Ullared osäkert och julklapparna fixade på
studs kanske! Datum 27/10 och 28/11.
Sommar och Sol! Dags att boka ditt ridläger i sommar! Skynda, skynda innan våra populära läger är
fullbokade! Kontakta Kattiz eller Helen på ridklubben.
Stort Tack till Björks Maskinstation för att ni är så sjyssta att samarbeta med!
Klubbens Julia Lindskog och Sundance har blivit uttagna på Casting för TV-programmet Ponnyakuten
som kommer gå på TV i höst. Castingen var 14 juni och vi håller tummarna för dem att de blir uttagna!
Kristi Himmelsfärdsdag fortsatte solen att lysa över Österlens Ridklubb! Vårt lag tog hem segern i
Bollerups och Österlens Ridklubb Cup 2009 vid de lokala tävlingarna som vi arrangerade tillsammans
med Bollerup.
I vårt lag red Katarina Jönsson/Magnolia, Matilda Lancing/Tough Enough, Louise Lindh/Going to the
Bar xx och Sara Kellersson/Duni Denkmal.
Stort Grattis! Fina individuella ritter blev det också med bla en seger till Sara och Duni i LC:2 och en
tredje plats i LB:1.
Ny rykande het helg för klubben med flera fina resultat runt om i olika discipliner. Vid egna
dressyrtävlingarna för häst hade vi fyra placeringar av åtta i LB:1. Helen Torstensson/Medline etta,
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Elin Kellersson/Duni Denkmal trea, Helen Thorstensson/Quickstep Gräns sjua och Julia
Persson/Ligamo åtta.
Inom hoppning hade vi också en framgångsrik helg med bla Nils Roos/Thalinkas fina ritt som satte
dem precis utanför placering i 1,50 i Vinslöv spelen, tredjeplacering för Magnus Jacobsson/Pontiac i
1,40 klassen och sjua i 1,35. Olivia Kinneson/Lexiano tia i 1,40 och sexa i 1,30 och ytterligare fler
placeringar till dessa ryttare i andra klasser. I Flyinge blev det placering i 1,20 av Anders
Eriksson/Silana. I ponnyhoppning red Caroline Thuresson/Montage Rhapsody hem två femteplatser i
LA/LA, Emely Nilsson/Fatima(kat C) hade fina ritter med en fjärde och en femte plats i LC/LC och
Ebba Granbom/Silvester en femteplats i LC kat D!
Grattis alla duktiga ekipage!!
2009 bjuder på lag i div 1 hopp både ponny och häst(där vi i fjor var så nära elitplats som man bara
kan...), lag i div 2 hopp både ponny och häst, lag i div 2 dressyr ponny, lag i både LC och LB
Knockoutdressyr för både ponny och häst samt lag i voltige. Sugen på att tävla för oss? Hjärtligt
välkommen till en liten klubb med stort hjärta och himla mycket glädje!
Det har varit "Vi i stallet" final i Malmö, Örestad!
En teori-tävling för barn mellan 10-13 år!
Och såklart så gick det toppen ju!
Laget hamnade på en 3:e plats av 9 lag!
Hurra för oss!
I Laget Ingick: Jasmin Johansson, Selma Agger, Helma Johnsson, Lykke Åsbäck, Ellen Söderberg.
Lagledare var Julia Lindskog och Matilda Lancing
Stort TACK riktar klubben till alla er kämpaglada som brinner för att vår förening ska utvecklas och
blomstra. Ni som jobbade och slet hela helgen för att sätta staket runt vår nya fina ridbana. TACK för
att ni ger av er tid!
Stort tack till Zara Apte som skänkte all överbliven utrustning till ridklubben när hon sålde sin häst!
Ungdomar, ungdomar nu blir man helt lycklig! Vilken start på 2009!!Vårt fantastiska gäng blev idag
TVÅA i första omgången av division 1 hoppning för ponny hos Vellinge Hästsportförening! Ett så
JÄTTESTORT GRATTIS till er för fantastisk insats! Heja Österlens Ridklubb! I laget ingick Emely
Nilsson/Fatima, Caroline Thuresson/Silver Thread, Jesper Thuresson/Montage Rapsody och Caroline
Gustafsson/Koriander. Duktiga lagledare var Carina Gustafsson, Matilda Lancing och Anders
Thuresson. Vid andra omgången på Sydslättens anläggning 29/3 bestod laget av samma ekipage
förutom Fatima som hade lånepilot i form av Julia Lindskog eftersom Emely varit sjuk. Laget hade
kalasfina ritter i förklassen med samtliga nollor men i lagklassen ville det inte bli lika bra flyt, vi slutade
på 8 fel och blev för dagen 12. Väl kämpat och ännu en omgång återstår ju!
Förtjänstutmärkelser vid årsmötet 2009 delades ut till: Freja Lindskog(hoppning häst), Ebba
Granbom(hoppning ponny), Elin och Sara Kellersson(dressyr häst), Cecilia Boberg(dressyr ponny),
Carina Gustafsson(övrig vuxen), Lina Persson (övrig barn) GRATTIS!!
HEJA VÅRA VOLTIGÖRER! Skrittlaget började sin säsong med en vinst trots att vi helt nyligen börjat
om på ny häst. Vår duktiga Martini ska ha hur mycket beröm som helst! I skritten tävlade Frida
Danielsson, Hanna Persson, Helma Johnson och Lykke Åslund. Upplyftare Julia Persson och linförare
Matilda Lancing. Mellangalopplaget står utan häst eftersom Sickan är skadad och startade för tränings
skull på Martini utom tävlan i skritt och gjorde en jättefin uppvisning. I detta lag tävlade Frida
Danielsson, Sara Månsson och Matilda Lancing. Linförare var Katarina Jönsson.
Klubben och några av våra sponsorer firar vårt ponnylag onsdagen 20 maj på klubben med litet
tårtkalas samtidigt som US har sitt möte, kl 18.00. Fikasugen?
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Klubbstämningen var på topp! Övre raden Anders Eriksson, Rickard Persson(laget), nedre raden från
vänster Nils Roos(laget), Fredrika Russ(lagreserv), Olivia Kinneson(laget), Hanna Stenkilsson(laget),
Kattiz(lagledare) och Gitte(lagledare)
Första SM-kvalet i allsvenskan i hoppning för häst är nu avklarad. Laget slutade på en sjätte plats av 8
lag. Vi är nöjda med vårt lag, i förklassen trillade nollorna in hos nästan samtliga våra ekipage. I
lagklassen mötte vi tufft motstånd med mycket rutinerade ekipage från stora klubbar, väletablerade i
eliten. Det är så små marginaler som skiljer lagen åt. Fem lag gick till omhoppning och sedan kom vi.
Olivia gick nolla i lagklassen, Hanna, Rickard och Nils fick 4 fel vardera. Fin sammanhållning i laget
och 3 poäng att ta med oss till andra/tredje meetinget som går i Fjälkestad i slutet av april. Vår reserv
Fredrika Russ gjorde en mycket fin, stilfull nolla i förklassen. Grattis till er alla för en god tävlingsdag i
trevlig laganda. Vi vill alla ännu mer och spelet är långt ifrån över! Tack Anders Eriksson för god hjälp
på framhoppningsbanan!
OJOJOJ Nu är arbetet med vår nya uteridbana i full gång! Många underbara ideella arbetsmyror har
förberett gamla banan genom att riva staket mm. Just nu kör maskinerna för fullt och schaktar, jämnar,
levererar grus. Det kommer bli så jättefint!
Vi välkomnar våra senaste sponsorer Österlens Kraft
Stort Grattis till vår Olivia Kinneson som blev en av de utvalda till Talang Skånes satsning i hoppning
2009!
Molle, Molle, världens bästa Molle!
Vår duktiga Matilda Lancing fick på Skånes Ridsportförbunds årsmöte/gala mottaga pris som årets
bästa Ungdomsledare! GRATTIS!
Lycka Till på lördag i första omgången! I laget för denna omgång rider Nils Roos, Rickard Persson,
Hanna Stenkilsson och Olivia Kinneson. På plats som reserv är Fredrika Russ.
ÖSTERLENS RIDKLUBBS HÄSTLAG UPP I ELITEN! DETTA ÄR BARA SÅ ENORMT
FANTASTISKT! Första omgång hos Dagstorpsorten 21 mars. Vi passar också på att hälsa nyaste
medlemmen välkommen till klubben, Olivia Kinneson, svensk mästarinna i hoppning kategori D 2008!
Kick-Off för våra tävlingsryttare fredagen 27 februari, endast några platser kvar
Stort Grattis till våra nya Klubbmästare 2008!
Dressyr Privat Häst: Maria Kellersson/Neptunus Dressyr Privat Ponny: Julia Persson/Marino Dressyr
Lektionsryttare: Sandra Tedemyr/Mint Hoppning Privat ryttare: Caroline Gustavsson/Koriander
Hoppning lektionsryttare: Selma Agger/Mint
Stort Grattis till våra duktiga voltigörer som vid årets sista tävling 2008 med final i Sydserien och
Skånska Mästerskapen hade fina placeringar!
Mellangalopplaget vann både dagens tävling och Sydserien i sin klass.
Julia Lindskog kom tvåa för dagen, tvåa i Sydserien och tvåa i Skånska Mästerskapen i junior
individuell.
Matilda Lancing kom femma för dagen och tvåa i Skånska Mästerskapen i senior individuell.
Skrittlaget vann sin klass för dagen.

