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Hej alla ryttare, föräldrar och hästvänner, 

Välkomna tillbaka efter en lång skön sommar! Det har varit aktivitet i stallet 
hela sommaren. Många av er har hyrt er favoritponny och i början av 
sommaren hade vi även dagridläger. Men alla ponnyer och hästar har också 
fått ha sommarlov och gått ute i hagen med sina kompisar. Nu är de lika 
laddade som ni inför hösten.

Nytt från hagen

I sommar har vi tagit adjö av härliga Bettan som lämnat oss för ett nytt hem.  
Det har också flyttat in fyra nya ponnyer på Compass.
B lightning ''Lea''  som är en D-ponny som har tävlat hoppning tom L:A. Lea 
kommer till att börja med bara att gå TUK-lektioner med mer erfarna ryttare 
och sedan successivt slussas in i verksamheten. 
Wilma -  Ny inackordering som ägs utav en av våra elever. 
William -  Ny inackordering som ägs utav en av våra elever. 
Minos -  Ny inackordering som ägs utav en av våra elever. 
Eventuellt kommer en del av dessa fina ponnyer gå med i verksamheten så 
småningom om vi hittar ett schema som fungerar för oss alla. 

Ridskolenytt

Intresset för Stall Compass och är stort och den här terminen startar vi två 
nya vuxengrupper, ytterligare en TUK-grupp samt två nybörjargrupper.

Vi utökar också vårt team med två nya medarbetare, Sanna Henefelt och 
Pontus Westergren. 

Sanna är utbildad ridlärare, level 2, och har erfarenhet från både större och 
mindre ridskolor. Sanna är liksom oss andra en aktiv tävlingsryttare och i 
september flyttar även hennes häst in på Compass. Sanna kommer ha 
lektionerna varannan torsdag samt fredagar. 

Pontus är auktoriserad A-tränare, har ridinstruktörsexamen och har under 
tre år arbetat på Ridskolan Strömsholm. Pontus har haft träningar på 
Compass för ryttare på egen häst sedan 2004. Pontus har meriter tom svår 
hoppning, bl a på sin häst Saskia som står uppstallad på Compass. Pontus 



kommer att ha lektionerna varannan tisdag. 

Maria, Claudia, Jennifer och Sofie fortsätter som tidigare. Men Zarah von 
Weisz har lämnat oss för nya utmaningar och vi önskar henne lycka till!

Full fart i CSRKs Ungdomssektion

Ungdomssektionen har redan satt igång och börjat planera inför hösten. 
Halloween grillkväll och Hästis (en mycket populär kurs för dig som inte rider 
inte och känner till så mycket om hästar) är några av våra inplanerade 
aktiviteter. I lördags hade USEK sin första aktivitet, då målade flera ungdomar 
alla träningsbommar så nu har vi en fräsch hinderpark.

USEK jobbar för att få en bra sammanhållning i stallet och vill att alla ska 
känna att det är kul att komma till stallet, inte bara för att rida, utan också 
för att träffa kompisar och lära känna nya vänner. 

Compass Sportryttarklubbs ungdomssektion består av 

Jonna Lundin – Ordförande
Elise Lindeblad – Viceordförande
Ella Ragnar Svedberg – Sekreterare
Anna Billinger – Kassör
Johanna Burenius - Övrig ledamot
Axelina Eriksson - Övrig ledamot
Alice Bergström - Övrig ledamot
Michelle Kuba - Övrig ledamot

Vid frågor vänligen kontakta Jonna på jonna.lundin@hotmail.com alternativt 
csrkungdomssektion@hotmail.com. Följ också CSRKs ungdomssektion på 
Instagram och Facebook. 

Tveka inte att kontakta någon i USEK om du undrar över något, vill vara med 
och hjälpa till eller har idéer på aktiviteter vi kan göra ihop.

Tävlingsdags

Efter vårens succé med Hopp mot Cancer är vi nu igång med planeringen av 
Hösthoppet den 13 september som vi genomför tillsammans med Drevinge 
Ryttarsällskap. I november är det dags för KM i såväl dressyr som hoppning. 
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Men vi börjar tävlingsterminen med Compass Trophy lördag den 30/8, 
proposition kommer upp i veckan på hemsidan. Tänk på att alla som deltar i 
Compass Trophy måste vara funktionär eller ha en vän/anhörig (över 18 år) 
som är funktionär vid minst två tävlingar. Läs mer om vad som gäller vid 
tävling på www.csrk.se . 

Grönt kort kurs är planerad för hösten. Datum kommer upp på hemsidan.

CSRK och Ung Cancer på Falsterbo Horse Show

Under Falsterbo Horse Show arbetade flera CSRKare för Ung Cancer och drog 
in över en halv miljon kronor och mellan 10 – 15 ridklubbar har visat intresse 
för att köpa in ett Ung Cancer hinder (för varje hinder går 10 000 kr direkt till 
Ung Cancer). Sandö Sportryttare på Värmdö har redan köpt ett. Flera medier 
och bloggare har också uppmärksammat vårt initiativ och från Falsterbo 
finns många härliga bilder med Sveriges främsta ryttare i Ung Cancers 
monter som vi kommer att lägga upp på hemsidan.

Gångväg från Österviks station

Vi har tyvärr ingen ny information om gångväg från Östervik men vi vet att 
frågan är uppe till diskussion. Tänk på att sätta på er reflexvästar. Ni som 
kör bil: tänk gärna på att det är 40 på Saltsjöbadsvägen nu och 30 under 
bron vid Drevinge. Där går många hästar och ungdomar från Drevinge så 
tänk på att ta det lugnt.

Gå gärna in på www.csrk.se och läs mer om vad som händer i stallet. Där 
finns också ett uppdaterat schema för terminen.

Varmt välkomna tillbaka till en ny spännande termin!
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