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Hej!	  
	  
Här	  kommer	  en	  första	  hälsning	  från	  klubbens	  nya	  ordförande!	  För	  den	  som	  inte	  
vet	  vem	  jag	  är	  heter	  jag	  Helena	  Ageland,	  jag	  är	  37	  år	  och	  hästintresserad	  sedan	  
barnsben.	  Min	  nuvarande	  häst	  heter	  Sienna,	  hon	  är	  en	  9	  år	  gammal	  
Hannoveranare	  som	  jag	  haft	  i	  3	  år.	  Vi	  tränar	  både	  i	  hoppning	  och	  dressyr	  och	  
min	  målsättning	  med	  ridningen	  är	  att	  den	  ska	  vara	  så	  allsidig	  som	  möjligt,	  jag	  
drömmer	  om	  att	  starta	  1,20	  hoppning	  och	  genomföra	  en	  dressyrtävling	  i	  
medelsvår	  klass	  med	  godkända	  betyg.	  Men	  det	  kommer	  få	  ta	  sin	  tid	  att	  komma	  
dit	  för	  samtidigt	  arbetar	  jag	  som	  specialistsjuksköterska	  på	  intensiven	  och	  har	  
två	  små	  barn	  hemma,	  tur	  att	  ridning	  är	  en	  långsiktig	  sport!	  Jag	  har	  tidigare	  
styrelseerfarenhet	  från	  bland	  annat	  min	  barndomsklubb	  i	  Ronneby,	  Blekinge.	  
Styrelsearbete	  är	  för	  mig	  både	  roligt	  och	  utmanande,	  det	  är	  en	  härlig	  känsla	  att	  få	  
representera	  något	  som	  jag	  tror	  starkt	  på	  och	  som	  jag	  vill	  vara	  med	  att	  utveckla!	  	  
	  
Vad	  vill	  jag	  med	  klubben	  då?	  Förutom	  att	  underhålla	  den	  verksamheten	  vi	  har	  
etablerad	  sedan	  tidigare	  (ett	  välfungerande	  ridanläggning,	  återkommande	  
tävlingar,	  flertalet	  träningar/clinics/föredrag)	  vill	  jag	  försöka	  bidra	  till	  
sammanhållningen	  i	  klubben.	  Känner	  vi	  varandra	  bättre	  kommunicerar	  vi	  bättre	  
vilket	  ger	  en	  mer	  hållbar	  grund	  att	  stå	  på.	  Ska	  dina	  vänner	  vara	  funktionär	  på	  
tävlingen	  eller	  hjälpa	  till	  på	  fixardagen	  är	  det	  ju	  roligare	  att	  gå	  dit,	  eller	  hur?	  
	  
Jag	  tror	  att	  för	  att	  kunna	  förbättra	  sammanhållningen	  och	  engagemanget	  
behöver	  vi	  lära	  känna	  varandra	  bättre	  och	  för	  det	  har	  jag	  följande	  konkreta	  
planer:	  

• Presentera	  våra	  stall:	  Jag	  efterlyser	  därför	  någon	  i	  klubben	  som	  kan	  följa	  
med	  mig	  till	  våra	  olika	  stallar	  och	  fotografera	  våra	  medlemmar	  och	  
hästarna.	  Ska	  ni	  ha	  stallträff	  snart	  får	  ni	  gärna	  höra	  av	  er	  så	  jag	  har	  
möjlighet	  att	  träffa	  så	  många	  som	  möjligt	  samtidigt.	  Presentationen	  
kommer	  löpande	  publiceras	  på	  vår	  hemsida.	  

• Jubileumsfest!	  I	  år	  firar	  klubben	  30	  år!	  Festkommittén	  kommer	  snart	  ses	  
för	  att	  börja	  planera	  –	  du	  kan	  väl	  också	  vara	  med?	  Hör	  av	  dig	  till	  mig!	  

• I	  god	  tid	  planera	  in	  fixardagar	  så	  vi	  medlemmar	  kan	  ses	  och	  ordna	  
kring	  anläggningen	  och	  samtidigt	  umgås.	  Vanligen	  har	  vi	  fixardag	  helgen	  
innan	  tävlingar	  och	  vårens	  tävlingsdatum	  hittar	  du	  på	  hemsidan.	  

• LAG.	  Jag	  önskar	  så	  innerligt	  att	  vi	  kunde	  få	  ihop	  lag	  i	  både	  hoppning	  och	  
dressyr,	  om	  inte	  i	  år	  så	  nästa!	  Finns	  det	  ekipage	  (häst	  eller	  ponny)	  som	  är	  
intresserade	  –	  hör	  av	  er!	  (Du	  som	  tävlar	  vet	  väl	  om	  att	  du	  tävlar	  gratis	  på	  
våra	  hemmatävlingar?)	  

• Hemsidan	  och	  sociala	  medier	  kommer	  fortsätta	  utvecklas	  exempelvis	  få	  
en	  fungerande	  kalender.	  

	  
Ikväll	  (onsdag)	  har	  vi	  verksamhetsårets	  första	  möte.	  Önska	  mig	  lycka	  till!!	  	  

	  
Helena	  
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