Rapport

Hästens Dag Värmdö 2014

Vi tackar för bidrag som möjliggjorde
Hästens Dag Värmdö 2014!
Tack till Värmdö kommun, Leader Uross, Siggesta Gård,
Stall Siggesta, utställarna, deltagarna,
funktionärerna och många fler!

Starten

Det började med att det kom ett mail i april till
Vision Häst Värmdö från nätverksmedlemmen
Anja Jussila, som gärna ville vara med och göra
Hästens Dag Värmdö. En idé som legat och grott
i nätverket i många år, men ingen orkat sätta fart
på. Men nu blev det full fart. Vi insåg snabbt att
vi behövde en professionell eventansvarig och
kontaktade Anette Klingeborn-Skoglund som
tände på idén. Därmed var arbetsgruppen klar;
Anja Jussila, Anette Klingeborn-Skoglund och Eva
Bergström. Arrangörer Vision Häst Värmdö och
Värmdö Hästvägsförening.
Snabbt tog vi kontakt med Siggesta Gård, Siggesta Stall, Värmdö kommun och Leader Uross och
för att höra om det var möjligt – och alla sa ja.
Datum sattes till lördag 16 augusti i samråd med
Siggesta Gård och Siggesta Stall.

Förberedelser

På otroligt kort tid under den varmaste sommaren på många år ägnade vi dagar och veckor åt
att planera och förbereda allt. Kontakta alla som
kunde tänkas vilja vara med i programmet, söka
konferencier, utställare, funktionärer, arbeta
med innehållet och göra program, anlita grafisk
formgivare för logga, flyers, affischer och annonser. Boka annonser, trycka affischer, flyers och
tröjor. Arbeta med hemsida, Facebooksida, pr och
marknadsföring samt information till alla involverade – oavbrutet. Affischera, sprida flyers och
prata med så många vi bara hann.
Kontakta de politiska partierna för att få deras
första-/andranamn att ställa upp och rida, ordna
kringaktiviteter, seminarium, hovslageri, prova-på-ridning för vuxna, ponnyridning för barn,
åka häst o vagn för alla samt teckningstävling.
Göra programblad, skyltar, städa området, klippa
ogräs o gräs, fixa o dona samt informerar funktionärer. Anlita fotograf.
Programmet och intresset växte dag för dag och
glada var vi den dag då Rickard Ohlsson meddelade att han gärna ville vara konferencier.

Dagen HÄST

Lördag 16 augusti började i regn och stor oro
men slutade i sol och stor glädje.

Närmare 2000 personer kom, väldigt många
barnfamiljer som fick uppleva häst under en dag.
De tittade och beundrade, klappade och smekte,
red och åkte vagn, ritade och lekte, pratade och
minglade, besökte utställare, inspirerades, handlade åt och drack.

Att studera politikerna som modigt tog itu med
att styra hästarna runt en slalombana på idealtid
för att avsluta med att presentera sitt partis syn
på hästen i Värmdö, var också en spännande programpunkt inför det kommande valet.
Men först av alla kom vår konferencier Rickard
Ohlsson entré till häst och därefter följde rasparad, ponnyhoppning, uppvisningar, westernuppvisning, natural horsemanship, pas de deux,
ponnykadrilj, politikerridning o mycket mer.

Många var funktionärerna som glatt ställde upp
med att fixa än det ena än det andra under denna
dag. Det ar ungdomar från stall Siggesta, vuxna
från hela Värmdö och tidigare deltagare i Stallkraft.

Lovorden har haglat, enda kritiken var att vi
hade för få ponnyer till barnridningen så kön blev
periodvis oändligt långt. Mycket nätverkande
skedde och kontakter inom hästsektorn knöts på
plats. Ridskolorna har fått ännu fler förfrågningar för framförallt barn som vill börja rida och
flera utställare berättade att de nu fått kontakt
med väldigt många som inte ens visste att företaget/verksamheten fanns i Värmdö.
Själva lärde vi oss massor, saker vi vill förbättra
till nästa år och har nu en fantastisk grund att
bygga vidare från.

Stort tack till alla som ställde upp med sina hästar, ryttare, kurs-/lägerdeltagare och alla funktionärer samt Rickard Ohlsson – som alla ställde
upp ideellt! Utan er hade det inte varit möjligt!

Trots en del som alltid oväntade kostnader så fick
vi ekonomin att gå ihop med en dryg tusenlapp i
överskott som vi kan använda 2015.

Nu satsar vi på Hästens Dag Värmdö
2015 och hoppas på minst lika bra
samarbete som i år!

Och våra politiker hade antagit utmaningen och red allt vad tygeln höll!
När Malin Åberg-Aas (mp), Anders Gullander (fp), Marie Bladholm (m), Stefan Dozzi (kd), Karin
Aaseby (s) och Ina Ununger (c) tagit sig runt banan utsåg den enväldiga juryn Karin Aaseby (s) till
den ryttare som samverkade bäst med hästen i denna slalomritt. Motiveringen löd:
”Ryttaren löste problemen på vägen, även om det tog lite längre tid.
Hon vidtog inte heller några panikåtgärder.”

Hoppas vi ses igen - lördag 15 augusti 2015!
Tack till fotograferna Maria Ohlsson, Johan Stenius och Eva Bergström
I Värmdö finns det drygt 1.000 hästar fördelade på mer än 100 hästhållningar. Yngsta ryttaren är cirka ett år
och den äldsta vi känner till är 77 år. Många tusen Värmdöbor har hästen som stort fritidsintresse och
ca 100 Värmdöbor har sin utkomst från hästnäringen.
Nätverket Vision Häst Värmdö samlar alla som är intresserade av hästar och
arbetar för att öka hästens närvaro i samhället och att lyfta hästnäringen.

