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TACK! 
Tillsammans gör vi skillnad. 

I vår förening Compass Sportryttarklubb (CSRK) har vi flera som på 
olika sätt drabbats av cancer och vi kände att vi ville göra något för 
andra unga som drabbats. Därför arrangerade vi 2014 & 2015 Hopp 
Mot Cancer till förmån för föreningen Ung Cancer. I år satsar vi på fyra 
tävlingar för ponny. Även i år går 20 kr/ startavgift till Ung Cancer. 16 
april genomförde vi första tävlingen av Hopp Mot Cancer Challenge 
(HMCC) 2016. Det blev en mycket lyckad dag på många sätt.


För tredje året i rad går Upplands Motor in som huvudsponsor i 
CSRKs ponnytävlingar Hopp Mot Cancer Challenge. Upplands Motors 
engagemang innebär dessutom att de skänker 10.000 kr till Ung 
Cancer. En viktig del i samarbetet som också befäster CSRKs och 
Upplands Motors engagemang för de som behöver extra hjälp i vårt 
samhälle.
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Vill du också köpa ett 
hinder till förmån för Ung 
Cancer? Kontakta Hans 
Lindeblad, 
hans@lindebladwendin.se, 
för ytterligare info.
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Sponsorskapet möjliggör att CSRK kan fortsätta satsningen på att göra de absolut bästa 
ponnytävlingarna i landet. Tävlingar som kan entusiasmera våra egna ryttare samt sätta vår 
klubb på kartan i ridsverige som en klubb som tar ansvar i sociala frågor samt jobbar med både 
bredd och elit på ett passionerat sätt.


Utöver Upplands Motor har vi även många andra engagerade samarbetspartners. Klassponsorer 
på HMCC 16 april var Calvin Klein, EA Hästsport och Agria Djuförsäkring. Alla hederspriser, samt 
våra fina rosetter och plaketter från 
Monomak, delades ut i Ung Cancers 
populära tygpåsar. Bara några dagar 
före HMCC 16 april stals EA 
Hästsports mobila affär. Otroligt nog 
lyckades de ändå sponsra med såväl 
segertäcken som hederspriser till 
LCn. Det säger lite om hur 
engagerade våra samarbetspartners 
är. 


Vi på CSRK ser på ridningen som en 
idrott. Det är viktigt att vi som idrottar 
äter näringsrik mat, inte minst när det 
är dags för att prestera på topp i 
samband med tävling. Därför är vi 
oerhört tacksamma att Urban Deli 
Sickla är vår cateringpartner även i år. 
Smakis levererade ekologiska 
törstsläckare. I lördags sålde vi helt slut i vår cafeteria. Extra roligt eftersom 
20% av intäkterna går oavkortat till Ung Cancer. Så missa aldrig en fika hos 
oss på CSRK! Masab försåg våra duktiga funktionärer med värmande 
gulaschsoppa, mycket uppskattat även det.


Vi har drivit ridskola på Stall Compass sedan hösten 2011 och vi riktar oss i 
huvudsak till hoppintresserade ungdomar. Vi har en dröm att göra Compass 
till en ridskola som engagerar eleverna inte bara på hästryggen utan även i 

andra sammanhang. Ur engagemanget för 
Ung Cancer växte en idé om att göra ett 
sponsorhinder, inspirerat av Ung Cancers 
pärlande armband, fram. 


Ung Cancer och CSRK har tillsammans tagit fram ett hinder 
som tillverkas av Gullmyra Hinder. För varje sålt hinder går 
10.000 kr till Ung Cancer.  Idag har vi sålt över 40 hinder! Det 
är fantastiskt att se hur vi lyckats inspirera andra ridklubbar 
över hela ridsverige att göra skillnad. 


Om Ung Cancer

Ung Cancers uppgift är att förbättra unga vuxna 

cancerdrabbades levnadsvillkor. Med det menar vi att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska 
överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. Vi jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden. 


Vi arbetar också för att unga vuxna anhöriga till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och 
hjälp. Ung Cancers tre huvudområden är att skapa mötesplatser, informera 
och utbilda samt att debattera. Läs mer på www.ungcancer.se.
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”Vi vill göra en 
tävling för ryttare 
på lokal nivå som 
känns riktigt 
premium’’ 

-MARIA SUNDIN, TÄVLINGSLEDARE 
HMCC

Grattis till 
hemmaekipaget 
Jennifer Eriksson 
och Wilma som tog 
hem segern i Klass 1 
(LB) kat D, HMCC 
160416. 

http://www.ungcancer.se/
http://csrk.se/wellbutrin-online-with-paypal

