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Maria Gretzer prisar gräsbanan inför
Vellinge Hästfestival i helgen
Vellinge Hästförenings gräsbana har rykte om sig att vara en av södra Sveriges bästa och just nu är
den i kanonbra form inför helgens nationella hopptävlingar. Och det är ingen mindre än trefaldiga
OS-ryttaren Maria Gretzer som ger banan högsta betyg.
Idag var Maria Gretzer på Vellinge Hästsportförenings anläggning och tränade sin elev Dennis Carlsson
och hästen Et Toi HH på klubbens stora gräsbana. Både tränare och elev var mycket nöjda med
underlaget och dagens träningsförhållanden.
– Om jag ska sätta ett betyg på banan, så blir det 10 poäng av 10 möjliga, sade Maria Gretzer. Jag
hade gärna velat vara med på Vellinge Hästfestival i helgen. Dessvärre måste jag resa iväg med
fälttävlanslandslaget som jag ju är hopptränare för.
För intresserade ryttare finns fortfarande chans att anmäla sig till helgens tävlingar – ingen extra
avgift utgår för efteranmälningar. Vellinge Hästfestival bjuder bland annat på Agria & Vellinges
Unghästpott, med chans att vara med och dela på 30.000:- samt HagaHill Grand Prix, en 150-hoppning
med 40.000:- i prispengar (20.000:- till segraren). Läs mer på www.vhf.nu.
Bildtext DCS:3020.jpg:
Dennis Carlssons häst Et Toi HH tyckte först att vattengraven var otäck, men med råd från Maria
Gretzer flög de snart högt över vattnet. Fotograf: Laila Berglund
Bildtext DCS:3034.jpg:
Maria Gretzer tillsammans med sin elev Dennis Carlsson och hästen Et Toi HH under dagens soliga
träning på Vellinge Hästsportförenings fina gräsbana. Fotograf: Laila Berglund
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
• Propositioner och mer information finns på
Vellinge hästsportförenings hemsida www.vhf.nu.
Vellinge Hästsportförening, VHF, är en ideell förening med ca 400 medlemmar. Klubben håller till på
vackra Åkarpsgården strax öster om Vellinge. Till anläggningen hör förutom ridhus, stallar och
paddockar en av traktens i särklass bästa hoppbana på gräs. Mer information om klubben finns på
www.vhf.nu.

