Rapport

Hästens Dag Värmdö 2015

Vi tackar alla som möjliggjorde
Hästens Dag Värmdö 2015!
Tack till Värmdö kommun, Siggesta Gård,
Stall Siggesta, våra partners, utställarna, deltagarna,
funktionärerna och många fler!

Succéuppföljning

Hästar i strålande sol

Planering

I år hade vi även två författare på plats som
skrivit om hästar och ridning, vilket också var
mycket uppskattat.
Mässområdet var utökat där det både
fanns information, kunskap, tjänster och
produkter. T.ex. berättade Värmdö Ridklubb
om sin verksamhet för personer med
funktionsnedsättning och Mälardalens
Ridgymnasium om sin utbildning. Givetvis hade
Värdö Hästvägsförening egen monter med både
tips- och ”styrnings”-tävling och material från
Visit Värmdö.
Alla fick uppleva häst under en dag. De tittade
och beundrade, klappade och red, ritade och
lekte, pratade och minglade, besökte utställare,
inspirerades, handlade, åt och drack.

Efter den succéartade Hästens Dag Värmdö 2014
som blev verklighet efter ett oerhört intensivt
arbete under mycket kort tid där alla ställde upp,
fanns starka önskemål om en fortsättning. Efter
positiva kontakter med Siggesta Gård, Siggesta
Stall och Värmdö kommun satte så planerings–
arbetet igång.
Projektledare liksom förra året var Anette
Klingeborn-Skoglund och Eva Bergström.
Arrangörer var nätverket Vision Häst Värmdö
och Värmdö Hästvägsförening.
Intensivt arbete för att hitta och välja ut
medverkande. Att söka konferencier, partners
& utställare, politiker, funktionärer, arbeta med
innehållet och göra program, flyers, affischer och
annonser. Boka annonser, trycka affischer och
flyers. Arbeta med hemsida, Facebooksida, pr och
övrig marknadsföring samt kommunicera med
alla involverade. Affischera, sprida flyers och
prata med så många vi bara hann.
Ordna kringaktiviteter, seminarier, veterinär,
prova-på-ridning för vuxna, ponnyridning för
barn. Göra programblad, skyltar, städa området,
rensa ogräs och klippa gräs, fixa o dona samt
informerar funktionärer. Anlita fotograf.

Efter en sommar med bristande badväder så
kom lördagen 15 augusti med sommarens
bästa badväder. Trots det sökte sig mer än 1000
personer till Hästens Dag Värmdö på Siggesta.
I publiken sågs många barnfamiljer och många
familjer med tre eller t.o.m fyra generationer som
tillsammans njöt av de vackra, gulliga, stiliga,
belevade, busiga hästarna.
Många med lite mer hästkunskap gladde sig
även åt de två seminarierna; Mental träning
respektive Hästens mun, tänder och bett.

Publiken njöt i solen av all värme som spreds mellan vänner och blivande vänner och givetvis från
solen! Stort tack till vår fotograf Johan Stenius som tagit de flesta fotona och även alla i det bildspel
som finns på www.visionhastvarmdo.se flik Hästens Dag.

Politikernas ridning

De modiga politikerna beundrades då de beslutsamt styrde hästarna runt en slalombana och
över bommar. Juryn bedömde där bästa samspelet med hästen och i år var det moderaternas
Marie Bladholm (t.h.) som utsågs till segrare tätt
följd av miljöpartiets Filip Joelsson (ovan t.h.),
som äntligen fick sin dröm infriad – att få rida.

Rickard Olsson populär konferencier

Även i år hade vi lyckan att få ha Rickard
Olsson som konferencier tillsammans med
Lena Widman som sakkunnig speaker.
Rickard gjorde entré på hästen Porter och
därefter följde rasparad, shettisuppvisning med
både körning och hoppning, politikerridning,
författarintervju till
häst, hästar i frihet,
westernuppvisning,
natural horsemanship och
dressyruppvisningar.
I pauserna flockades
publiken för den populära
prova-på-ridningen för både
barn och vuxna.

Alla var mycket nöjda med dagen, såväl publik
som medverkande. Mycket nätverkande skedde
och kontakter inom hästsektorn knöts på plats.
Ridskolorna har fått ännu fler förfrågningar från
framförallt barn som vill börja rida och flera
utställare resp. seminarieledare berättade att de
nu fått kontakt med väldigt många som inte ens
visste att verksamheten fanns i Värmdö.
Själva lärde vi oss ännu mer, saker vi vill
förbättra till nästa år och har nu en god bas att
arbeta vidare från. Ekonomin är i balans tack
vare stort tillmötesgående från alla involverade!

Nu satsar vi på att vidareutveckla Hästens Dag
Värmdö 2016 med många fler samarbetspartners
och nya spännande inslag.
Stort tack till alla som
ställde upp med sina
hästar, ryttare, alla
funktionärer, Rickard
Olsson och Lena Widman,
som alla ställde upp ideellt.
Utan er hade det inte varit
möjligt!

Hoppas vi ses igen - år 2016!
Tack till fotograferna Johan Stenius, Elin Ekström 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 78 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.

