Handbollstjejerna tillbaka i Gurra
som spelare på elitnivå. Lotta har valt att ha lite färre träningar än tidigare men på handbollsplan märker man ingen skillnad.
Moa Bartak, Viktoria Ödmark, Jessica Löfdahl, Emma Lind,
Sandra Eriksson, Emma Kindblom och Sofia Arnbom vilka tillhörde laget 86-orna, har anslutit sig till Gustavsbergslaget efter ha
varit med i olika elitserieklubbar under ett antal år. Dessutom har
Joanna Fransson, Sabina Ekholm och Lollo Eriksson kommit
tillbaka. Linda Cadario som spelar för svenska mästarna SkövdeHF har valt att fortsätta att visa vad hon kan i detta lag.
– Det kan inte nog poängteras hur viktigt och glädjande det är att alla
våra spelare från förra året är kvar i laget (som i år spelar i Div 3) och
att det är dom som gjort detta möjligt, understryker Kidden Ekholm, seniorkommittén. Kiddden ser till att allt fungerar, ordnar
med saker och ting och kan allt om Gustavsbergs damhandboll. Han
är med andra ord en riktig klippa!

Stockholms Div 1-lag, Tumba försökte hålla hårt i bollen under DM- matchen mot Gustavsbergstjejerna som dock var starkare och vann
med 27 - 23.

Hög teamkänsla, mycket gott kamratskap men också viljan att Gustavsbergs damlag i
handboll ska gå framåt och ta en plats i elitserien - gör nu att flera av de spelare som för
ett tag sedan lämnade klubben återvänder.
Det är många som har prövat lyckan under de 20 år som gått sedan
klubben startades vilket innebär att handbollen firar jubileum i år!
Lotta Eriksson var med i det allra första laget som bildades 1988.
Hon har sedan dess varit ute och spelat för flera andra klubbar under
många år men vill varva ner i sin moderklubb efter en lång karriär

I träningsgruppen finns 32 spelare som bildar tre lag från 16 år och
uppåt - A-flickor, juniorer och damlag. Tränarna är Björn Söderlund
och Tommy Ödmark, vilka varit aktiva inom sporten hela sitt liv
både som spelare och ledare samt tränat seniorlag i elitserien. Träningen sker 3 ggr i veckan och innehåller löpträning – ofta i Ekedalsspåret – konditionspass, fysträningar och givetvis träning på själva
spelet i Ekvallens inomhushall.
Är man intresserad av handboll och gärna skulle vilja spela i Gustavsberg kan man ta kontakt med Stig Johansson när det gäller
handbollsskolan. Hemsida - www.gustavsberghandboll.nu. Fler spelare behövs till B-laget som spelar i Div 4.
– Div 2 är en bra och rimlig nivå för damlaget att ha som mål i år.
Och ett annat viktigt mål är att vi kan erbjuda våra ungdomsspelare
en möjlighet att stanna kvar i föreningen så länge som möjligt, kunna
utvecklas som spelare och människa men ändå beredas möjlighet att
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kunna nå toppen, säger Kidden.

Hur ska alla få plats på Värmdö?
Ridvägar
planeras

De flesta av oss bor på Värmdö för att vi vill
vara nära naturen och kunna vistas och röra
oss där på det sätt som vi gillar bäst; med
gåstavar, joggande, med hund, på cykel, till
häst. Och för det mesta är det inga problem
utan bara härligt, men i takt med att vi blir
alltfler som bor här så uppstår ibland problem som behöver lösas.

900 hästar ska motioneras i
sina naturliga gångarter
De flesta som har häst tycker det är härligt
att rida ut i skog och mark, men i takt med
att Värmdö blir alltmer tättbebyggt och trafiken ökar, blir det svårare att hitta bra och
säkra vägar att rida på. På vägarna rör sig
mycket bilar, cyklister, fotgängare mm och i
skogen är det ofta blött och ej lämpligt att
rida där. Åkrar och vallar rider vi självklart
aldrig på om vi inte har markägarens uttryckliga tillstånd. Så frågan är; var kan våra
barn och ungdomar rida säkert?
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Kommunen har låtit göra dessa fina ridvägsskyltar. Här går ridvägen precis intill ett fält där barn
och ungdomar leker och spelar boll, vilket hästar
som är flyktdjur inte alltid uppskattar.

Vision Häst Värmdö arbetar tillsammans
med markägare och kommunen för att få
till säkra och hållbara ridvägar. Hittills har vi
fått till stånd ridvägskyltning (se bild) på
Tjustviksrundan och i närområdet av Gustavsbergs Ridhus. Vi har fått löfte av markägaren JM AB och kommunen om en säker
ridväg söder om väg 222 och i planerna för
Ekobacken finns ridvägar inritade. Nyligen
tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om
upprustning av Tjustviksrundan och att ev.
anlägga en separat ridväg på del av sträckan.
För att föra upp frågan högre på dagordningen kommer vi tillsammans med LRF
genomföra ett öppet möte för alla där vi
diskuterar frågan och konkret arbetar med
förslag för olika områden. Mer info finns på
www.visionhastvarmdo.se
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