
  
 

Ordförande: Inger Eriksson         070-6803374

Kassör:          Anna Lind              070-6812237

Sekreterare:  Marie Ebeling         070-5190587

Ledamot:       Mona Riise             073-9777230

Ledamot:       Annelie Mellberg    070-7144344

Suppleant:     Sofia Ahlm              073-5737537

Suppleant:     Elin Ebeling            070-8785264

        

 Medlemsavgifter 2009

Junior 1-19 år:       100 kr

Vuxen    150 kr                                         

Familj*                    250 kr

 *(medlemmar boende på samma adress)

Betala in medlemsavgiften snarast via postgironummer 13 86 17-6, 
tack. Ange: namn, personnummer, adress, telefonnummer och 
mailadress samt vilket stall du tillhör

Obs! För att få delta i KM måste medlemskap vara registrerat senast 
den 10/6

Varmt välkommen till 2009 års aktiviteter 
i Badelunda Hästsportförening

        önskar Styrelsen 2009



Användande av volten

                        

Medlemsavgiften gäller per person (eller familj om familjekort löses) och 
ger tillträde till ridbanan. Om hästägaren löser avgift gäller den alltså inte 
andra som rider samma häst.

All ridning på ridbanan sker på egen risk

Löshoppning är av säkerhetsskäl ej tillåtet

Hindermaterial i plast som köpts in står ute för användning. Om det ej 
plockas undan efter användning kommer det att låsas in 

Mocka efter din häst för allas trevnad

Bokning av ridbanan sker via Anna Lind, tel. 070-681 22 37 Banan kan ej 
bokas vardagar efter kl 16.00, såvida det inte är en av styrelsens 
arrangerade aktiviteter



A  ktiviteter 2009             

Intresserad av att träna?

Dressyr träningar för Maria Berggren, lördagar, kontakta Anna Lind, 070-
681 22 37

Dressyr träningar för Åsa Klintberg, 070-629 27 29

Preliminärt program:

26/4 Städdag. Samling kl 10.00 vid Volten

27/5 Pay and jump kl 18.00

10/6 Pay and jump kl 18.00

19/8 Pay and jump kl 18.00

  2/9 Pay and jump kl 18.00

12/9 Pay and ride   kl 15.00

Domare Maria Berggren. LC:1 och LB:1. Startavgift 100 kr. Ingen 
efteranmälan.

Tid per ekipage ca 15 min då tillfälle ges även till muntlig feedback av det 
genomridna programmet av Domare Maria Berggren

Samtliga Pay and jump från 30 cm till 80 cm. Startavgift 50 kr, 70 kr vid 
efteranmälan. En banavgift på 50 kr/ ekipage tillkommer för de som ej är 
medlemmar i Badelunda Hästsport-förening

26/9 KM hoppning häst och ponny.

Första start kl 9.00 Förklass Clear round. Ponny 50 cm, Häst 70 cm. 

Startavgift 50 kr

d.e KM klass. B-ponny 50 cm, C-ponny 60 cm, D-ponny 70 cm, häst 80 
cm

Startavgift 100 kr



26/9 KM dressyr häst och ponny 

Förstastart kl 15.00 förklass Clear round LB:1,Startavgift 50 kr

d.e KM klass LB:1 startavgift 100 kr

 

• Anmälan till samtliga tävlingar och Pay and jump/ride görs till: 

Mona Riise 073-977 72 30  

E-mail: riise@swipnet.se. Senast 3 dagar före tävlingsdag

• Kiosken kommer vara öppen vid arrangemang.

• Vi behöver hjälp med funktionärer vid våra arrangemang. Meddela 
styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till.

 

• Nyheter och eventuella programändringar finns på vår hemsida: 
www.sorbysuperstars.se. Klicka på länk till BHSF

  Väl mött 2009!

    Styrelsen

mailto:riise@swipnet.se
http://www.sorbysuperstars.se/

