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Arrangemanget har planerats och genomförs av 
aktörer inom hästnäringen i Sydöstra Skåne. Stort 
tack till de som ställt upp ideellt i arbetsgruppen 
och till Sydöstra Skånes Ridledsförening för att 
göra detta evenemang till verklighet.

Kontaktpersoner : 
Pernilla Colhag 

pernilla.colhag@sjobo.se
Tfn: 070-834 17 34

Cecilia Henrikson 
cecilia.henrikson@sjobo.se

Tfn: 070-834 17 35

14-17 juni 2018
www.hastrundan.se
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Tävlingar Aktiviteter på lånad häst

Teckenförklaring

Aktiviteter Shopping 

Clinics & kunskap

Aktiviteter för dig med egen häst

Konst

Grand final 
på Svabesholm! 
Söndag 17 juni klockan 10-17

       Vi kommer få se uppvisningar av friserhästar,  
körekipage, westernhästar, dressyrryttare, hästagility, 
voltige och mycket mer. 
Hästsportprofilen och hästpappan Ingvar Fredricson 
inviger dagen. Dessutom en intervju med Lisen Bratt 
Fredricson om hennes karriär.
För de minsta besökarna finns det ansiktsmålning, 
tipsrunda, ponnyridning m.m.  
Mat och dryck finns att köpa i caféet. 
Programmet med tider finns på www.hastrundan.se 

?!    Öppet hus och clinic hos Felicias Islandshästar
Varmt välkomna till öppet hus hos Felicias Islandshästar. Vi har öppet för besök på gården och 
det blir även en inspirerande clinic där Felicia visar upp sitt system och tankesätt kring träning av 
hästar. Det kommer finnas tipspromenad samt fika till försäljning. Varmt välkomna.
Öppet: 16/6 Öppet hus 12.00-16.00, clinic kl. 14.00
Förbokning: Behövs inte  Pris: Gratis, fika betalas kontant eller med swish
Adress: Raskarum 113, 277 45 Sankt Olof, www.facebook.com/FeliciasIslandshastar/

              Shoppa till hästen hos Djur & Naturbutiken i Lunnarp
Powered by Hippo! Kom in och berätta för oss om Hästrundan så erhåller du 25% rabatt på hela 
vårt Hipposortiment. Gäller så långt lagret räcker. Glöm ej salt till alla hästar som jobbar i som-
mar, prov på Pure Equisalt på köpet! Dessutom bjuder vi på smakprov på vår nya högfettshavre, 
extra energirik med 10% fett! (Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.)
Öppet: 14-15/6 kl 8.00-17.00, 16/6 kl 9.00-13.00
Förbokning: Behövs inte  Adress: Lunnarp 1, 273 96 Tomelilla, www.djuronatur.se

    Hopptävling på Henriksdals ryttarförening
Världs Ändehoppet
Välkommen till nationell, regional och lokal hopptävling för hästar. Klasser med hinder på 80-140 
cm i vackra Klingavälsåns dalgång på ridsportanläggningen Världs Ände-rytteriet. Cafeteria, 
uteservering och hästsportbutik.
Öppet: 15-17 juni, start ca 09.00 varje dag. Exakta tider publiceras på: www.rytteriet.nu
Entré: Gratis   Adress: Kumlatoftavägen 192-96, 275 93 Sjöbo

    Tävling på Valleröds Islandshästar
SM-kval i Gaedingakeppni med uttagning den 16/6 och finaler den 17/6. Ni får se alla fem 
gångarterna där hästen är som bäst. Cafeteria, uteservering och hästsportbutik.
Öppet: 16/6 -17/6 Första start 09.00 Entré: Gratis   
Adress: Sövdevägen 220, 275 64 Blentarp, www.vallerod.se

              Ateljé Ann-Margrete Clarén
”Hästen ett ständigt återkommande motiv i mitt bildspråk, målar i tekniken olja, en förnimmelse 
av rörelse med de uppkomna mellanrumsformerna som är en viktig process i skapandet. Hästen 
för mig: ett linjespel, sensualitet, styrka elegans m.m”.
Öppet: 14-16/6 kl. 10.00-16.00 Entré: Gratis
Adress: Bergengrenska Gården/Lübeckergränd (vid 1910), 272 31 Simrishamn
              www.ann-margrete.se

              Utställning på Galleri Gimlelund
Utställning med människan och hästen som tema.
“I mitt konstnärsskap använder jag människan och hästen som mitt uttrycksmedel. Jag använder 
hästens kraft, styrka och explosivitet i mina skulpturer.”
Öppet: 14-16/6 kl. 10.00-16.00 Entré: Gratis
Adress: Bäretoftavägen 20, 275 71 Lövestad, www.jonleifsson.se

              Bollerups naturbruksgymnasium – visning av skolhästar 
och rundvandring
Kom till Bollerups naturbruksgymnasium och få rundvandring på vår vackra anläggning. Se föl 
och unghästar ute på bete. Följ våra fina skolhästar när de tränas i ridhusen och träffa några av 
våra filmstjärnor från “Det stora hoppet”.
Öppet: 14/6 kl. 10:30  Förbokning: Behövs inte  Pris: Gratis
Adress: Bollerups naturbruksgymnasium, 273 94 Bollerup, www.bollerup.se
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              De 10.000 Riddarnas dag på Glimmingehus
En dag i riddarnas tecken. Riddarsällskapet Silfverfalken med gäster övar tornerspel. Det blir fäktning, sagor, 
rustningsprovning, riddarskola, levande musik, bågskytte… ja, massor som har med riddare att göra.  
Dessutom ponnyridning och käpphästhoppning. Caféet på borggården håller öppet.
Öppet: 16/6 kl. 10-17  Förbokning: Behövs inte
Pris: 120:- för vuxna, barn 7-16 år 40:-, därunder gratis. Allt på området ingår i entrén utom ponnyridningen.
Adress: Glimminge 1, 276 56 Hammenhög, www.raa.se/glimmingehus

              Evas Outlet & hästloppis
Hästaffär där du hittar nytt & begagnat och en och annan klenod till dig och din häst.
Öppet: 16/6-17/6 kl. 10.00-18.00 Förbokning: Behövs inte
Adress: Norra Eggelstadsvägen 36, 273 72 Lövestad 

              Öppet hus på Stall Järsgården
Ett litet stuteri med uppfödning av dressyr- och galopphästar. Möt våra avelsston, unghästar och föl. Följ  
även dagsaktiviteterna på gården. Det blir aktiviteter för barn, som att borsta på häst, hästskokastning m.m.  
Vi berättar om stretching av häst, massage och rehab. Information om galopp och träningsupplägg.  
Kaffe med tilltugg.
Öppet: 14/6-17/6 kl. 10.00-17.00 Förbokning: Behövs inte 
Pris: Gratis. Fika betalas kontant eller med swish
Adress: Järstorp 102, 273 57 Brösarp, www.facebook.com/StallJarsgarden 

  
              Juridik-fik hos Juridika
Välkommen till en fullspäckad eftermiddag med hästjuridik, försäkringsprat, foderinfo – och en god fika! Vi på 
Juridika är specialiserade på hästjuridik. Vi kommer att prata om vad som är viktigt att tänka på vid ett köp eller 
en försäljning av häst, gå igenom vad som gäller för uppstallning och inackordering samt diskutera frågor om 
försäkringar och foder.
Öppet: 16/6 kl. 14-16  Pris: Gratis 
Förbokning: Bokas på mail: info@juridika.se eller 0417-511151   
Adress: Möllebacken, Ystadsvägen 20, 273 33 Tomelilla, www.juridika.se

              Hästträff med Hästen i Skåne
Hästen i Skåne har tagit fram en strategi för skånsk hästnäring och arrangerar Skånsk hästnäringsdag den 6/9. 
Hästen i Skåne berättar om verksamheten, det fortsatta strategiarbetet och programmet för Hästnäringsdagen. 
Träffen avslutas med möjlighet att se filmen Hidalgo med Viggo Mortensen i huvudrollen kl 19.00.
Öppet: 14/6 kl. 17.30  Förbokning: Behövs ej  Pris: Gratis
Adress: Idegatan 5, 273 33 Sjöbo, www.hasteniskane.se

                         Ystad Ridklubb
 

Clinic med Hannes Melin och Olof Axelsson 
Kom och hör vad två mycket populära svenska tränare tänker om hållbar häst. Varför är 
det viktigt att variera träningen med sin häst? Vad ska man tänka på? Här får vi ta del av 
både dressyr- och hoppövningar för att se bredden. Fika finns till försäljning. Vid bra väder 
finns ponnyridning.
Öppet: 14/6 kl. 18.00  Förbokning: Behövs inte  
Pris: Gratis entré, kostnad för ponnyridning. 

Familjedag 
Kom och prova på! Vi erbjuder ponnyridning för de mindre barnen och prova på ridning för 
de lite äldre barnen, ungdomar och vuxna. Alla är välkomna!
Öppet: 15/6 kl. 15.00-17.00  Förbokning: Behövs inte  
Pris: 20:- Betala med Swish eller kontant.
Bra att veta: Ha gärna på er sköna kläder. Helst långbyxor. Hjälm finns att låna. 

Uppvisning av Ystad ridklubb
En uppvisning med barn, ungdomar och vuxna som är medlemmar i klubben. Hos oss är 
alla välkomna, både med egen häst eller till ridskolan. Elever rider och visar våra lektions-
hästar, ryttare från ponnylaget visar hoppövningar och några dressyrryttare visar sina 
hästar. Ridlärare/tränare är på plats och svarar på frågor.
Öppet: 15/6 kl. 14.00 och 17.00 Förbokning: Behövs inte Pris: Gratis

Working Equitation
Kom och se på Working Equitation. Det är en relativt ny gren inom ridsportförbundet, så 
passa på att lära dig mer. En gren som kombinerar fart och fläkt med precision och nog-
grannhet. Kajsa och Ulrik som båda brinner för WE är på plats tillsammans med elever och 
visar, berättar och förklarar.
Öppet: 15/6 kl. 15.00 och 18.00  Förbokning: Behövs inte Pris: Gratis

Käpphästhoppning
Kom och prova en av de nyaste och snabbast växande sporterna för barn och ungdomar. 
Hoppa en bana hos oss. Ta med din egen käpphäst eller låna en av våra. All inkomst går 
till vår ungdomssektion. Fikaförsäljning och grillat kommer finns att köpa på plats.
Öppet: 15/6 kl. 14.00-17.00  Förbokning: Behövs inte  

           Pris: 20:- betalas kontant eller med Swish
           Adress Ystad ridklubb: Bredastensvägen 30-36, 271 72 Köpingebro,  
       www.ystadridklubb.com

    Fysioterapi för en välfungerande häst hos Hx3 Ystad
Vill du lära dig att hjälpa din häst att må bra i sin kropp? Var med på en clinic där vi går igenom 
olika enkla tekniker som du själv kan använda för att ta hand om din hästs fysiska hälsa.  
Clinicen riktar sig till dig som vill lära dig mera om hästens fysiologi och hur du kan underhålla  
den för att ge bästa förutsättningar för din häst att prestera så bra den kan.
Öppet: 14/6-16/6 kl. 14.00  Förbokning: Behövs ej  Pris: Gratis
Adress: Björkvallsvägen 149-10, 271 98 Ystad, www.hx3ystad.se

    Filmvisning av hästfilmen Hidalgo på biograf Flora
Hidalgo med Viggo Mortensen i huvudrollen anses vara en av de genom tiderna tio bästa häst-
filmerna. Under årtionden var årliga Ocean of fire, det 50 mil långa tävlingsloppet genom den  
arabiska öknen, en uppgörelse mellan kungligheternas ädlaste hästar. Men 1890 bjuder en shejk 
in amerikanen Frank och hans häst för att delta i loppet. Han har blivit utnämnd till den amerikan-
ska västerns bäste ryttare och shejken vill se om han verkligen är så bra som det sägs.
Öppet: 14/6 kl. 19.00  
Förbokning: Boka din plats på biobokning.sjobo.se/chap/bookforestall/
Pris: Gratis   Adress: Idegatan 5, 275 30 Sjöbo

                     Österlens Ridklubb
Ridborgarmärkestagning 
Välkommen att ta ridborgarmärket. Du lånar häst av oss.
Öppet: 15/6 från kl 16.00  Förbokning: Görs på mail: info@osterlensridklubb.se 
eller telefon 0739-647943  Pris: 60:-, betalas kontant eller med swish 
Bra att veta: Hjälm finns att låna.

Familjedag
Välkommen till en familjedag med prova-på-ridning för både barn och vuxna, prova-på-voltige, 
hästtipsrunda, käpphästhoppning och hästloppis.
Öppet: 16/6 kl 13.00  Förbokning: Behövs inte  
Pris: Gratis inträde, men vissa aktiviteter kostar. Betalas med kort eller swish.
Adress Österlens ridklubb: Kyrkostigen 8, 276 30 Borrby, www.osterlensridklubb.se
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            Rid på Björka ridslinga med picknickpaket  
från Sjöbo golfklubb
Rid med egen häst på natursköna Björka ridslinga, ca 7 km. Parkering för häst-
transporter vid Sjöbo golfklubb. Där kan du även beställa picknickpaket.
Välj mellan: 50cl Ramlösa eller läsk ingår i båda alternativen. 
• Sallad med kyckling, räkor eller skinka, med pasta eller quinoa samt bröd 120:-
• Baguette med räkor, ost, skinka eller kyckling med curry 85:-
Öppet: Ridning när som helst, picnick under restaurangens öppettider.
Förbokning: Picknickpaket bokas några dagar innan på tel 0768-65 80 23 eller 
046-37 80 120
Pris: Picknick betalas kontant eller med kort. Ridning ingen kostnad.
Bra att veta: Ridslingan kan vara krävande för ovana ryttare.
Adress: Björka Byaväg 72-33, 275 94 Sjöbo, www.sjobo.se

   2         Uteritt med Sydöstra Skånes ridledsförening 
Vi ger oss ut tillsammans på en härlig ritt i Kronoskogen, Tomelilla. Vi samlas vid 
parkeringen som du ser om du svänger in mot Tosselilla Sommarland.
Öppet: 15/6 samling från 15.00. Kl. 16.00 ger vi oss iväg.
Förbokning: Behövs ej  Pris: Gratis 
Adress: Tosselilla sommarland, 273 97 Tomelilla, www.ystadosterlensridled.se

              Working Equitation på Stall Lilla Askaröd
Prova på att rida Working Equitation. Det handlar om dressyr, teknik och speed 
samtidigt som du tar dig igenom olika hinder. Kom och prova på med egen häst eller 
titta på som publik.
Öppet: 15/6 kl. 15.00 och 16/6 kl. 10.00, 13.00 och 15.00
Förbokning: För att delta eller att titta på som publik boka på tel 0723-63 34 75 
eller thorbjorn.sjunneson@gmail.com   
Pris: 150:-/start, betalas med swish eller kontant. Publik ingen kostnad.  
Adress: Hörjelvägen 189, 275 70 Äsperöd, www.facebook.com/lillaaskarod/

              Öppen bana på Stall Håkanson
Välkommen att träna på att hoppa bana. Passar både den oerfarna ryttaren/hästen 
och dig som bara vill hoppa och ha lite trevligt med din häst.
Öppet: 14-17/6 kl 10-20  Förbokning: Boka tid på rider_erica@hotmail.com eller 
070-6747155   Pris: 100:-/start betalas med swish eller kontant 
Bra att veta: Egen försäkring gäller. Adress: Lövestadslandsväg 338-13, 275 71 Lövestad
                  www.facebook.com/stallhakanson/

                  Pomonadalens Islandshästar
Barnridning
Barnridning i äppellunden på trygga och mysiga islandshästar. Möjlighet att prova tölt för de som vill.
Öppet: 14/6 – 15/6 kl.13-17 och 16/6 kl. 10-15
Förbokning: Behövs inte  Pris: 20:-, betalas kontant eller med swish.
Bra att veta: Hjälm finns att låna.

Prova på käpphästhoppning 
Testa på käpphästhoppning på en hinderbana bland äppelträden. Det kommer finnas fikaförsäljning. 
Alla barn kan hälsa på gårdens alla djur inklusive de små hundvalparna. Käpphästar finns att låna för 
dig som inte har en egen.
Öppet: 14/6 – 15/6 kl.13-17 och 16/6 kl. 10-15
Förbokning: Behövs inte       Pris: Gratis
Adress Pomonadalens ridhästar: Rörum Pomonadalen, 272 95 Simrishamn, www.pomonadalen.nu

               Prova-på-ridning på islandshästar och se på Aegidenbergerföl
Barn och vuxna nybörjare får testa på att umgås med hästar och borsta. Möjlighet finns för den som 
vill att rida en runda barbacka i naturen. Kommer även finnas föl i hagen att titta på av den unika 
rasen Aegidienberger.
Öppet: 14/6-15/6 kl. 10-15  Pris: 50:-, betalas kontant eller med swish. 
Förbokning: Behövs inte  Bra att veta: Hjälm finns att låna. 
Adress: Listarum 120, 273 98 Smedstorp, www.osterlenstolthastar.se

            Turridning – prova på turer på Hallamölla Gård 
Prova på att rida islandshäst i Verkeåns naturreservat. Du rider ca 1h och får uppleva islandshästens 
fantastiska tölt. En av tiderna blir för barn och då på ridbanan, annars minst 12 år för ridning i skogen.
Öppet: 14-15/6, turer kl 11, 13 och 15 Förbokning: På telefon 0735-016902 eller e-post 
info@hallamolla.se   Pris: 250:- betalas med kort  
Bra att veta: Hjälm finns att låna. Kläder efter väder. Max 85kg. 
Adress: Hallamölla Gård 220, 273 56 Brösarp, www.hallamolla.se
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