Rapport

Hästens Dag Värmdö
2016

Vi tackar alla som möjliggjorde
Hästens Dag Värmdö 2016!

Tack till Värmdö kommun, Stall Sandös Hagar,
Sandö Sportryttarförening, våra partners, utställarna,
deltagarna, funktionärerna och många fler!

Alla fick uppleva häst
under en dag. Barn
och vuxna tittade,
beundrade, klappade
och red, lekte, pratade,
minglade, besökte
utställare, inspirerades,
åt och drack.

Hästens Dag - ett begrepp!
Efter två succéartade år hade Hästens Dag Värmdö redan
blivit ett begrepp. Uttalanden som att ”vi går alltid på
Hästens Dag” hördes ofta inför årets Hästens Dag, som
även den blev en succé.

I år testade Hästens Dag en ny arena på Sandö
i samarbete med Stall Sandös Hagar och Sandö
Sportryttarförening. Stallet hade invigning av sin stora nya arena på 50x100 m och dessutom firade
nätverket Vision Häst Värmdö 10 år!
Projektledare liksom tidigare var Anette Klingeborn-Skoglund och Eva Bergström.
Arrangörer var nätverket Vision Häst Värmdö och Värmdö Hästvägsförening.

Fart och fläkt

Nöjd publik

Många ville vara med att
planera, uppträda, ställa
ut mm. Ett brett program
med många nyheter blev
resultatet: Damsadelridning,
ponnygalopp, islandshästar
i tölt och flygande pass,
arbete med lång tygel, hurryscurry, parhoppning mm.
Westernuppvisningar och
rasparad var bekanta inslag
från tidigare år.

I år var första gången solen
inte brände men mulet
väder med en och annan
regndroppe hindrade inte
publiken på mer än 1000
personer från att komma.

Runt arenan fanns mycket
att göra; seminarier, träffa
veterinär, prova på att rida
för både barn och vuxna,
kasta lasso och besöka
mässan med allt från
mat, fodis, sadelmakeri,
häst- o ridutrustning till
reflexrosetter

Guidade visningar av stallet
erbjöds och vi samlade in
utrustning till en blivande
ridskola för barn i Turkiet.

Många kom gående
från det intilliggande
bostadsområdet, något som
bäddar för goda relationer
när vi vill möjliggöra för
ridning i området. En del
tog bussen och många
tog bilen. Den enorma
parkeringen var mer än
välfylld.
Mässområdet var utökat
där det både fanns
information, kunskap,
tjänster och produkter
från många lokala företag
och föreningar. Värmdö
Hästvägsförenings monter
var en av alla välbesökta
montrar.

Rickard Olsson - alltid populär konferencier

Även i år hade vi lyckan att få ha Rickard
Olsson som konferencier. I år med Lotta
Olsson som sakkunnig sidekick.
Rickard gjorde entré på hästen Romero och efter
att ha fått en ny ridhjälm av Värmdö-satsningen
”Killar som rider” och därefter följde rasparad
där vi i år lyfte fram de svenska hästraserna;
Gotlandsruss, Svenskt halvblod och den
Nordsvenska hästen, som representerades av
stoet Vilja med fölet Längta.
Kent Eriksson, vd för Kentas Last & Schakt
samt ägare av Stall Sandös Hagar gladdes
över att få inviga den
nya ridbanan denna
dag. Eva Bergström
initiativtagare till
nätverket Vision
Häst Värmdö och
ordförande i Värmdö
Hästvägsförening
berättade om de många
framgångar som nåtts
under de tio verksamma
åren.

Alla var mycket nöjda med dagen, såväl publik
som medverkande och utställare. Den nya
arenan fungerade mycket bra och det finns
stora utvecklingsmöjligheter för kommande år.
Idéarbetet är redan igång.

Nu satsar vi på att vidareutveckla Hästens Dag
Värmdö 2017 med många fler samarbetspartners
och nya spännande inslag.
Stort tack till alla som ställde upp med sina
hästar, ryttare, alla funktionärer, Rickard Olsson
och Lotta Olsson, som alla ställde upp ideellt.
Utan er alla hade det inte varit möjligt!

Ett bildspel sammanställt
av Anette KlingebornSkoglund hittar du på
https://www.youtube.
com/watch?v=zyQ7T03npt0&t=28s eller sök på
Youtube - Hästens Dag
Värmdö

Hoppas vi ses igen - år 2017!

Tack till fotograferna Elin Ericson, Yngve Westerdahl, Anette Klingeborn-Skoglund och Eva Bergström
I Värmdö finns det drygt 1.000 hästar fördelade på drygt 100 hästhållningar och mer än 10 anlagda ridstigar,
Många tusen Värmdöbor har hästen som stort fritidsintresse och
mer än 100 Värmdöbor har sin utkomst från hästnäringen, vilken även bidrar till att hålla landskapet öppet.
Nätverket Vision Häst Värmdö som startade år 2005, samlar alla som är intresserade av hästar
och arbetar för att öka hästens närvaro i samhället och att lyfta hästnäringen.

