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Arrangemanget har planerats och genomförs av aktörer inom  
hästnäringen i sydöstra Skåne. 

Kontakt: 
Mail: hastrundan@hastrundan.se   
Telefon: 070-834 17 34 eller 070-834 17 35

13-16 juni 2019
www.hastrundan.se

Grand final 
på Svabesholm! 

Söndag 16 juni klockan 11-15.30
        En härlig familjedag i hästens tecken! Det finns ansiktsmålning, ponnyridning, 
            hoppborg i halm m.m för de minsta besökarna. Mat och dryck finns att köpa i 
            serveringen under hela dagen. Utställare och konstnärer. 

Showprogram 11.00
Invigning av Hästrundans Grand Final 

Ponnygaloppuppvisning med Jägersro Galopp 
Horsemanship och working equitation – Ewa Angantyr 

Möt några av Skånes inspirerande hästmänniskor
• Ulla Håkansson • Thilde Höök • Lis-Lott Andersson 

Dressyr, en konst med ett konstigt språk – Mimmi Laritz och Sara Kellersson
Möt sagohästarna Frieser

Islandshästuppvisning
(Med reservation för förändringar.) 

Fullständigt program finns på www.hastrundan.se

Pris: Fri entré, parkering 20:- Vissa aktiviteter på området kostar en slant.
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Tävlingar Aktiviteter på lånad häst

Teckenförklaring

Aktiviteter Shopping 

Clinics & kunskap

Aktiviteter för dig med egen häst

Konst
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              Fitnessträning för ryttare på Valleröds Gård
Välkommen att träna med instruktör Cecilia Forsgren med fokus på ryttarens balans och 
fitness! Passet inleds med en kort teoretiskt del och därefter kör vi ett träningspass som 
hjälper oss att förstå den roll vi kan ha för vår hästs träning.
Öppet: 14/6 kl 17-18.00   Pris: 100:-
Förbokning: https://vallerodsgard-booking.as.me/ryttaretraningt 

          Islandshästtävling på Valleröds Islandshästar
Tävling med islandshästar på Valleröds Gård. Ni får möjlighet att se alla fem gångarterna 
där islandshästen speciellt är känd för sin tölt och passgång.
Cafeteria på plats för försäljning under dagen. 
Öppet: 15/6 kl 8-18   Pris: Gratis   
Adress: Sövdevägen 220, 275 64 Blentarp, www.vallerod.se, 
              www.facebook.com/vallerodsgard.se

            

              Käpphästhoppning och fika på Farmors Lycka
Besök farmors lycka för att uppleva och smaka på ett skånskt lantliv på Österlen. Här blir 
det käpphästhoppning med pris till alla deltagare. Dessutom kan du köpa mumsig hästfika 
på vårt café.
Öppet: 13-16/6 kl 12-17     
Pris: 25:- för käpphästhoppningen (betalning med kort, kontant eller swish)
Adress: Tostarödsvägen 39, Ravlunda, 277 37 Kivik, www.farmorslycka.se

              Historiskt föredrag på Glashyttans Orangerie 
Kavallerihistoriker Thorbjörn Sjunnesson berättar dramatiska hästhistorier, bl a om stall- 
branden i Lövestad 1917, då Flyinge miste fyra utstationerade hingstar och skötaren Erik 
Henning miste livet då han försökte rädda dem. Fika och lättare måltider finns att köpa.
Öppet: 15/6 kl 15.00   Pris: Gratis

        Sjöbo kommun anordnar fotouställning på 
        Glashyttans Orangerie 
”Hästen Förr” – fotoutställning på Glashyttans Orangerie av Sjöbo kommun i samarbete  
Pratboken. Gamla foton från när hästen var både arbetsdjur och arbetskamrat. En tillbaka-
blick i Sjöbos hästhistoria, avel, uppfödning, hårt arbete och nöje. Fika och lättare måltider 
finns att köpa.
Öppet: 13-16/6 kl 11-17   Pris: Gratis
Adress: Snogeholmsvägen 1336-72, Sövde, www.glashyttansorangerie.se, www.sjobo.se

               Shoppa till hästen hos Djur & Naturbutiken/Svenska 
     foder i Lunnarp + Häst- och lantbruksloppis 
Powered by Hippo! Kom in och berätta för oss om Hästrundan så erhåller du 25% rabatt på 
Hippo hästfoder. (Gäller så långt lagret räcker. Erbjudandet kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.) Dessutom blir det Häst- och lantbruksloppis lördagen den 15/6 hos oss.
Betalning kontant eller med kort.
Öppet: 13-14/6 kl 8-17, 15/6 kl 9-13
Förbokning: Boka säljplats på 0417-326 01. Kostar inget, men bokning krävs. 
Adress: Lunnarp 1, 273 96 Tomelilla, www.djuronatur.se

               Shopping hos Stallshopen i Tomelilla
Kom och shoppa hos Stallshopen – Skånes största ridsportbutik med allt för häst och ryttare. 
Här finns häst- och ryttartillbehör med ett stort utbud av många kända leverantörer. 
Uppge ”Hästrundan” så får du 10% rabatt i butiken. 
Öppet: 13-14/6 kl 10-18, 15/6 kl 10-14
Adress: Stallgatan 2,  273 36 Tomelilla, www.stallshopen.se

    Konstutställning på Ateljé Ann-Margrete Clarén
”Hästen ett ständigt återkommande motiv i mitt bildspråk, målar i 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: 13-15/6 kl 12-16 eller enl överenskommelse Entré: Gratis
Adress: Bergengrenska Gården/Lübeckergränd (vid 1910), 272 31 Simrishamn, 
              www.ann-margrete.se

              Utställning på Galleri Gimlelund
Utställning i galleriet, hästens skönhet fångad i lera eller i bild. “I mitt konstnärsskap använder 
jag människan och hästen som mitt uttrycksmedel. Jag använder hästens kraft, styrka och 
explosivitet i mina skulpturer.”
Öppet: 13-15/6 kl 10-16 eller enl överenskommelse Entré: Gratis
Adress: Bäretoftavägen 20, 275 71 Lövestad, www.jonleifsson.se
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             Rid på Björka ridslinga och ät gott på 
   Sjöbo golfklubb
Ta med hästen och rid sju km på natursköna Björka ridslinga. Parkering för 
hästtransporter finns vid Sjöbo golfklubb. Här kan du också äta på restaurang 
Herkules. Uppge ”Hästrundan”vid beställning av mat så får du 15% rabatt på 
menyn. Ridslingan kan vara krävande för ovana ryttare. Egen försäkring gäller.        
Öppet: Ridning när som helst, restaurang Herkules har öppet 13-16/6 kl 9-16
Pris: Ridning ingen kostnad. 

       Organiserad uteritt med Sydöstra Skånes 
       Ridledsförening
Sydöstra Skånes Ridledsförening anordnar ritt på Björkaslingan i Sjöbo. Vi  
samlas kl.16.30, för att rida tillsammans kl. 17.00  
Efter ridturen finns det möjlighet att gå en liten tipsrunda med fina priser! Man 
kan även köpa fika på restaurang Herkules, som ger 15% rabatt om du uppger 
”Hästrundan”vid beställningen. Ridslingan kan vara krävande för ovana ryttare. 
Egen försäkring gäller.        
Öppet: 14/6 kl 16.30
Pris: Ridning ingen kostnad. 
Adress: Björka Byaväg 72-33, 275 94 Sjöbo, www.sjobo.se

              Öppen gård på Stall LT
Stall LT arbetar med hantering och miljöträning av hästar. Under torsdag och  
fredag blir det öppen gård. Då blir det tipsrunda i bokskog och möjlighet att få  
veta hur man arbetar med utbildning av häst i rundcorall. 
Öppet: 13-14/6 kl 9-14
Pris: 50:-  

        Hästloppis på Stall LT
Lördag förmiddag arrangeras hästloppis, kom och fynda! 
Kontant betalning.
Öppet: 15/6 kl 9-12

        Öppen bana på Stall LT
Stall LT arrangerar öppen bana. Ta med din häst och hoppa utomhus på vår fina 
bana. Ett ekipage åt gången. Egen försäkring gäller.
Öppet: 15/6 kl 9-18
Tidsbokning: 0707-472457, 0739-085111 eller via mail lintrollet@gmail.com
Pris: 100:- (kontant betalning)
Adress: Långarödsvägen 221, 275 68 Vollsjö, www.stalllt.n.nu

              

       Pay and Jump på Öveds Jakt och Fältrittklubb
Välkomna på Pay and Jump på Öveds Jakt och Fältrittklubb vid Övedskloster. 
Öppet: 15/6 från kl 12.00
Förbokning: Maila ovedsjfk@hotmail.se eller via www.tdb.ridsport.se  
Pris: 100:- (Swish eller kontant)

       Pay and Cross på Öveds Jakt och Fältrittklubb
Välkomna på pay and cross och knatteterrängridning på Öveds Jakt och 
Fältrittklubb. Terränghoppningen är för de minsta ryttarna med hinderhöjd 
30 och 60cm. Det går bra att ha medhjälpare som leder hästen. 
Öppet: 16/6 från kl. 12.00
Förbokning: Maila till ovedsjfk@hotmail.se 
Pris: 50 :- (betalas med swish eller kontant)

       Terrängkäpphästhoppning på Öveds Jakt och 
       Fältrittklubb
Prova på en annorlunda sorts käpphästhoppning – ge er ut i terrängen på Öveds 
Jakt och Fältrittklubb! Aktiviteten ordnas i samband med Pay and cross och är ett 
utmärkt tillfälle att prova käpphästen på terränghinder. Höjd 30 och 60 cm. Ett  
mindre antal käpphästar finns till utlåning.
Öppet: 16/6 från kl 12.00
Adress: Öveds Kyrkoväg 73, 275 94 Sjöbo, www.ovedsjfk.se ?!
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              Öppen bana på Stall Håkanson
Välkomna till Stall Håkanson för 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. Egen försäkring gäller.
Öppet: 13/6 och 15-16/6 kl 10-20  
Förbokning: rider_erica@hotmail.com eller 070-67 47 155      
Pris: 100:-/start betalas med swish eller kontant 

       Pay and Jump på Stall Håkanson
Välkomna till Stall Håkanson för Pay and Jump. Passar både den oerfarna ryttaren/hästen 
och dig som bara vill hoppa och ha lite trevligt med din häst. Egen försäkring gäller.
Öppet: 14/6 kl 16-slut  
Förbokning: rider_erica@hotmail.com eller 070-67 47 155      
Pris: 100:-/start betalas med swish eller kontant 
Adress: Lövestadslandsväg 338-13, 275 71 Lövestad, www.facebook.com/stallhakanson/

              Turridning – prova på turer på Hallamölla Gård 
Prova på att rida islandshäst i Verkeåns naturreservat. Två kortare turer per dag där du får uppleva 
islandshästen och naturen. Hjälm finns att låna. Kläder efter väder. Max 85kg och minst 12 år.  
Öppet: 13-14/6 kl 10.00 och 12.00 
Förbokning: På telefon 0735-016902 eller e-post info@hallamolla.se   
Pris: 200:- betalas med kort  

        Barnridning och mys med häst på Hallamölla Gård
Prova på att rida islandshäst på ridbana och mys med våra hästar. Även barn under 12 år är  
välkomna. Två pass per dag. Hjälm finns att låna. Kläder efter väder. Max 85kg.
Öppet: 13-14/6 kl 14.00 och 15.00 
Förbokning: På telefon 0735-016902 eller e-post info@hallamolla.se   
Pris: 50:- betalas med kort  
Adress: Hallamölla Gård 220, 273 56 Brösarp, www.hallamolla.se
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              Öppet stall på Stall Järsgården
Ett litet stuteri med uppfödning av dressyr- och galoppstammade hästar. Möt våra avels-
ston, unghästar och föl. Det blir visning av unghästar och information om stretching av 
häst för nybörjare.
Öppet: 14/14-15/6 kl 11-16 samt 16/6 kl 10-14 Pris: Gratis
Adress: Järstorp 102, 273 57 Brösarp, www.facebook.com/StallJarsgarden             

              
            Familjedag hos Pomonadalens Islandshästar
En eftermiddag för hela familjen med flera aktiviteter för barn, bland annat barnridning, 
käpphästhoppning, hinderbana och förstås fikabord med nybakat och närproducerat till 
försäljning. Hjälm finns att låna. Klä er efter väder. 
Öppet: 13/6 kl 12-17, 14/6 kl 12-16 och 15/6 kl 10-14
Pris: 50:- (kontant eller swish) Ger biljett till barnridning och fika för motsvarande peng.
Adress: Rörum Pomonadalen, 272 95 Simrishamn, www.pomonadalen.nu

              De 10.000 Riddarnas dag på Glimmingehus
En dag i riddarnas och ridderskapets tecken! Riddare och allt som hör till utlovas. Det blir 
riddaruppvisningar med Riddarsällskapet Silfverfalken. Fäktningsuppvisningar med Malmö 
Historiska Fäktskola. Ponnyridning i parken med Ystad Ridskola (separat avgift).
Öppet: 15/6 kl. 10-18 (aktiviteterna slutar kl 17 och sen avrundas dagen med borgvisning) 
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

        
              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: 13/6 kl 10.30-12. Vi träffas vid ridhuset. Pris: Gratis
Adress: Bollerups naturbruksgymnasium, 273 94 Bollerup, www.bollerup.se

              
               Familjedag på Österlens Ridklubb 
Familjedag med öppet hus på anläggningen. Ponnyridning, käpphästhoppning, tipsrunda,  
prova- på-voltige. Fika finns att köpa. 
Öppet: 14/6 kl 17-19    
Pris: Gratis inträde, men vissa aktiviteter kostar. Betalas med kort eller swish.
Adress: Kyrkostigen 8, 276 30 Borrby, www.osterlensridklubb.se

               Besök Hälldala Ranch
Välkommen till södra Sveriges enda tävlingsarena för westernridning. Här bjuds det presentation 
av quarterhästen och vår tävlingsutrustning samt tävlingsanläggningen. Det blir även uppvisning 
av reining där vi förklarar hur vi tränar våra hästar. Cafeterian är öppen för fikasugna.
Öppet: 13-16/6 kl 14-17   Pris: Gratis inträde
Adress: Norra Kverrestad 410, 273 96 Tomelilla, www.halldalaranch.se

              Cirkelträning på BM Hälsa Österlen
Cirkelträning speciellt anpassad för dig som ryttare. Du får lära dig ett enkelt program som du 
sedan kan ta med dig hem och på så sätt fortsätta träningen på egen hand. Vi går tillsammans  
igenom hur övningarna ska utföras, vilka muskler som tränas och varför man som ryttare bör 
utföra just dessa övningar.
Öppet: 14/6 kl. 18-19  

        Mental träning på BM Hälsa Österlen
När man rider är det tre bitar som måste fungera ihop för att det ska bli bra. Ryttaren måste ha 
tekniken och fysiken som klarar av ridningen. Men även den mentala biten måste vara med 
och ju högre nivå desto mer avgörande blir det. Föreläsningen handlar om en av de mest 
grundläggande mentala bitarna – målet med vår ridning.
Öppet: 15/6 kl 10-12
Adress: Gymnastiksalen i Smedstorps skola, 273 98 Smedstorp, www.bmhalsaosterlen.se
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