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Oktober rusade förbi med mååånga aktiviteter…
Klubben arrangerade lokal hoppning för ridhäst, US har haft
Trygg i Stallet aktivitet, under höstlovet har det också varit stort
utbud på aktiviteter som man kunnat ta del av både från klubben,
ungdomssektionen och Stall Just. Höjdpunkter var bl.a. spökrundan, prova på Monté och Halloweenhoppet. Den största
händelsen är ändå den bekräftelse vår fina Ungdomssektion
fick då de av Svenska Ridsportförbundet utsetts till Årets
Ungdomssektion. De är förebilder och bäst i Sverige och vann
överlägset av hela 93 nominerade sektioner. En stor anledning
till vinsten är det värdegrundsarbete de jobbat hårt med i klubben under 2017 tex Trygg i Stallet aktiviteter. GRATTIS US ni
är så värda detta, priset hämtas ut live på arenan i Sweden International Horse Show 3:e December. Håll utkik då och läs mer
här:
http://www.ridsport.se/Ungdom/NyheterUngdom/2017/1012/AretsUSkommerfranKalmarHSK/
På gång i klubben
•
•
•
•

8 nov HLR utbildning via Smålandsidrotten, gratis
11-12 nov Dressyr ponny och ridhäst
26 nov Lokal hoppning ponny
9 dec US Luciashow….vi väntar med spänning

Höstens kakförsäljning klar
Höstens stora kakfest är avslutad och inlämnad, hela 654 burkar
har vi sålt tillsammans, mycket bra jobbat alla och stort tack!

KHSK - Årets Ungdomssektion!!!
”Vi vill att alla ska känna sig rättvist behandlade och inkluderade genom en god stämning på klubben”.
Tävlingssektionen summerar den lokala hopptävlingen
för ridhästar 14-15 oktober
Det var en härlig helg med 3:e omgången i division 2 Allsvenskan. Vinnande laget blev Tunabygdens hästsportklubb. Extra kul var det att hemmaekipaget Lina Jacobsson
och Ernie tog hem segern i 1.15 m klassen med en riktigt
fin runda, grattis Lina o Ernie! Alla funktionärer skötte sitt
jobb strålande och även denna gång fick vi mycket beröm
för tävlingen. Vi ser nu fram emot dressyren i November
och också den lokala hoppningen för ponny som med säkerhet blir mycket underhållande.

Möt fler av våra medlemmar…
Namn och ålder: Lina Jacobsson, 16 år
Aktuell med: Vann 1.15 m klass i senaste lokala hopptävling för ridhäst 14-15 Okt
Varför blev du klubbmedlem: Mina kusiner red här och min syster skulle börja så då ville jag
det också så klart. Nu är hela familjen aktiv på ett eller annat sätt!
Varför gillar du hästar: Det är så häftigt hur vi kan kommunicera med hästar som är så stora
och kraftfulla djur genom så små signaler. Man får ett speciellt band till hästar, de blir ens vänner.
Vilken häst har extra stor plats i ditt hjärta: Min första ponny Rocky ©
Vad tycker du är bäst med klubben: Stämningen, hur alla uppskattar hjälper och stöttar
varann.

