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Årsberättelse Össjö Hästsällskap 2017
Året som gått har varit ännu ett händelserikt och lärorikt år för klubben. Under sommaren hade vi vår
andra internationella tävling, som igen blev en succé. Vi har fått mycket positiv kritik från ryttare och
åskådare.
Arbetet under året präglades av de stundande tävlingarna och vi satsade hårt på att göra egna
banhoppningshinder. Vi hade en liten vårtävling (6/5), H90+H100, för att kolla maskineriet inför den
stora. Föreningen fortsatte arbetet med att göra terrängbanan till en av de säkraste banorna i Sverige.
Under hela säsongen har terrängbanan klippts var 10-14:e dag och den har blivit mycket uppskattad av
de som tränat på den. Martin Brede och hans bror fixade fast elinstallation på hela Terrängbanan, med
egen finansiering. Föreningen behövde bara betala en liten del för att få uttag på dressyr- och
hoppbanan.
Viktoria Carlerbäck har haft terrängmönstring på banan för våra blivande landslagsryttare under våren.
ÖHS har 2018 gjort en ordentlig satsning på våra ungdomar. De har haft några möten, varit på
Lazerdome och pizzeria (Skåneidrotten var med och betalade). Några av medlemmarna var i Göteborg på
utbildning med Skåneidrotten med övernattning och biljetter till EM.
Som tack för stor insats från medlemmarna under våra tävlingar, valde föreningen att sponsra tre
lagtävlingar under våren – dressyr (knock-out och häst) och fälttävlan. Schabrak och hjälmöverdrag
inköptes och föreningen stod för anmälningsavgiften.
Vi har haft några Pay & Cross på terrängbanan (20/4, 5/11, 12/11) som har varit mycket omtyckta,
speciellt när vi kompletterade med ett antal nya 60 cm:s hinder i slutet av sommaren 2016. Under
hösten (1/11) hölls det Pay & Ride på anläggningen Össjö Gård. Vi har även hunnit med Pay & Jump
(10/5) på gräsbanan.
Den 18:e april hade vi en Terränghinderdomarkurs ledd av Catharina Fransson med många deltagare. En
trevlig och lärorik kväll precis som 2016.
Under året har vi haft många arbetsdagar och som de flesta föreningar oavsett sport så har vi samma
problem, hur aktiverar vi våra medlemmar? På arbetsdagarna har vi byggt hinder, målat bommar, klippt
gräs och städat.
Uno (Steg I) och Janne (Steg I och II) har gått banbyggnadskurs (terräng) under året och är nu mera
banbyggnadskandidater terräng.
I mitten av september hade vi en fest i Lilla Ridhuset som tack till alla funktionärer, medlemmar såväl
som icke-medlemmar, som hjälpte till under de internationella tävlingarna, samt ett försök på att skapa
intresse för föreningen och hjälp till kommande tävlingar. Kvällen blev mycket lyckad och uppskattad.
Julgranshuggningen som även i år arrangerades av Össjös föreningar (Össjö Hästsällskap, Össjö IS och
Össjö SkF), gick bra och gav ett trevligt tillskott i föreningskassan, stort tack till Össjö Gård.
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Styrelsens sammansättning under året: Jan Dülow (ordförande), Marion Nielsen (kassör), Anna-Maria
Yxklinten (sekreterare), Jörgen Åberg (ledamot), Jonna Ahlberg (ledamot), Eva Andersson (ledamot), Uno
Yxklinten (suppleant), Ursula Thell (suppleant) och Carin Frisk (suppleant). Medlemsantalet har ökat även
under 2017, 74 fullvärdiga medlemmar och 2 stödmedlemmar.

