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Hästens Dag Värmdö
2017

Vi tackar alla som möjliggjorde
Hästens Dag Värmdö 2017!

Tack till Värmdö kommun, Stall Sandös Hagar,
Sandö Sportryttarförening, våra partners, utställare,
deltagare, funktionärer och den fantastiska publiken!

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

En riktig familjefest med häst!
Efter tre succéartade år är Hästens Dag Värmdö ett begrepp i Värmdö och i år hade vi publikrekord
med mer än 2.000 besökare! Många familjer från när och fjärran kom och njöt av en riktig familjedag!
Här fanns nåt för alla att göra; beskåda uppvisningarna på arenan, prova på att rida, testa yoga,
prova på att smida, klappa alla djuren, ansiktsmålning, träffa YouTubestjärna Amanda, hoppa
käpphäst och besöka mässan med allt från mat, godis, häst- o ridutrustning till böcker.
Ett brett program med många nyheter blev resultatet av den intensiva planeringen: Killar som
hoppar, dressyr på hög nivå, Värmdö Mounted Games, «hur svårt kan det va?», spegelritt, agility med
häst, rasparad, ponnygalopp och löshoppning och mycket mer.

Premiär för Värmdö Mounted Games

Ungdomssektionen i Sandö Sportryttarförening tog initiativet till att bjuda in till en ny tävling
Värmdö Mounted Games. Tävlingen föregicks av två träningstillfällen under ledning av medlemmar
från Mounted Games-kommittén i Svenska Ridsportförbundet. Tanken är att det ska bli en årligen
återkommande cup mellan de nio ridklubbarna i Värmdö. I år blev det två lag som ställde upp.
Det blev en fartfylld tävling med ryttare i härliga kostymer och pyntade hästar! De hade att lösa
flertal svåra övningar, vilket alla klarade om än efter lite omtagningar för en del.

Vi tackar alla deltagare och övriga engagerade för denna spännande tävling som publiken defintivt
hoppas få se igen - publikjublet var enormt!

Käpphästhoppning en ny favorit!

Vid ett möte på Stall Bullandö angående
deras behov av ridstigar dök idén upp att ha
käpphästhoppning på Hästens Dag. Victoria
Bengtsson, 11 år, satte fart och tillsammans
med kamtaterna Wilma och Emy genomförde de
den mycket populära käpphästhoppningen. De
hade med sig ett helt stall med egentillverkade
käppisar som alla fick låna.

Dagen till ära fanns Stall Smultronbackens Lisa
Filipsdotter, 15 år, på plats, intervjuades och
signerade sin bok Käpphästar, som premiärsåldes.

Käppisarna fick inte en lugn stund på hela dagen
så både de och deras skötare/ryttare var rejält
trötta i benen när kvällen kom!
En succé som absolut ska återkomma!

Hästens Dag - en dag att längta till

Dagen invigdes av kommunalråd Fredrik
Sneibjerg (L) som betonade hur viktiga hästarna
och all verksamhet kring dem är för Värmdö och
alla som bor här. Han betonade även vikten av
säkra ridvägar.

Årets ridande konferencier var
Vårmdöprofilen Cattis Olsén
som inte bara red sin fjordhäst
Gry, utan sjög samtidigt en för
dagen specialskriven sång.!

Arrangörer var Vision
Häst Värmdö och Värmdö
Hästvägsförening med Stall
Sandös Hagar och Sandö Sportryttarförening.

Hoppas vi ses igen - år 2018!
I Värmdö finns det närmare 1.000 hästar fördelade på nästan 100 hästhållningar och 10 officiella 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, visionhastvarmdo.se
Värmdö Hästvägsförening bildades 2013 för att tillsammans med kommunen utveckla ridvägar, ett arbete
som framgångsrikt oavbrutet pågå. Bli medlem du också, se www.varmdohastvagar.se, flik bli medlem

Foton Yngve Westerdahl och Eva Bergström

Stort tack till alla som ställde upp med sina
hästar, ryttare, alla funktionärer och andra
medverkande, som alla ställde upp ideellt.
Utan er hade det inte varit möjligt!

