Vellinge Hästsportförening

Medlemsbrev Föreningsåret 2019

Först vill jag rikta ett stort tack till alla ni medlemmar i VHF – det är ni som utgör grunden i vår
verksamhet och som gör den levande. Så TACK! för att just du väljer att vara medlem i VHF och
för allt du gör för vår förening.
VHF har en vision om att skapa en plats där människor och hästar möts och utvecklas i harmoni.
En plats med plats för alla, som kännetecknas av glädje och gemenskap och som ger utrymme och
förutsättningar för ridskoleverksamhet, motions- och tävlingsryttare.
Vi i styrelsen och på ridskolan jobbar efter våra ledord ”Kunskap, kvalité och gemenskap” och dessa
ord kan vi bara fylla med mening tillsammans, genom varje enskild medlems bidrag i vardagen.
Vi ser ett ökat intresse för vår ridskola vilket är mycket glädjande och under 2019 hade vi ca 250
uppsittningar / vecka. Sommarens ridläger var fullbokade och det finns ett stort intresse för de extra
träningar som anordnas för ridskoleelever och privatryttare.
Under året deltog VHF för första gången i Ridskolecupen, en tävling anordnad av Skånes
Ridsportförbund med målsättningen att erbjuda ryttare som inte har egen häst möjligheten att tävla
i lag i en serie för sin förening. Detta var ett mycket lyckat projekt som bidrog till gemenskap och
laganda bland våra ridskoleelever och som avslutades med final på Flyinge. När det var dags för VHF
att anordna sin deltävling i denna cup visade våra barn och ungdomar på ett enormt engagemang –
även de som inte deltog själva i cupen – och både hästar och anläggning var skinande blanka och
uppsnofsade som aldrig förr! Fantastiskt kul att se detta engagemang!
Föreningens fortsatta satsning på lagtävlingar nådde ytterligare framgångar under 2019 och vårt
hästlag i Folksam Elitallsvenskan kvalificerade sig till semifinal i Strömsholm. Tyvärr var vi tvungna
att ställa in vårt deltagande där p.g.a. skadade hästar, men vi hoppas på en ny chans 2020, då vi
fortsätter denna satsning och har nu under våren både ponny- och hästlag i elit- och division
I-serierna i hoppning. Vi har även haft lag i dressyr och 2019 ställde vi upp i LA-serien och gick där till
final i vilken vi slutade på en femteplats. Under våren 2020 planerar vi att ställa upp med ett
dressyrlag i Ridsportallsvenskan div 2.
Välkomna på årsmöte!
Onsdagen den 5 februari 2019 kl. 19:00 i cafeterian på Åkarpsgården är det dags för VHF:s årsmöte.
En bra chans att träffa andra VHF:are samt lära sig mer om föreningen och vår ekonomi. Dessutom
bjuds alla som kommer på något gott!
Jag önskar alla medlemmar ett fortsatt härligt år 2020 så ses vi i cafeterian den 5 februari!
Vänliga hälsningar

Martina Lundgren
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martinalundgren21@hotmail.com
PS.
Jag vill även påminna om medlemsavgiften för 2020, denna är obligatorisk för ryttare som tävlar för
VHF och för ridskoleryttare. Medlemsavgiften betyder mycket för vår ekonomi och är samtidigt en
förutsättning för att Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring ska gälla. Läs mer här:
http://www.vhf.nu/OMVHF/Medlemsskap/

