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Ordförande har ordet 
 
Hej alla Glada medlemmar och andra intresserade! 
 
Just nu verkar värmen försvunnit ur luften men vi tittar framåt sommaren med läger 
och andra aktiviteter som värmer själen. Jag hoppas att alla nu börjar ladda inför och 
anmäla sig till aktiviteterna. 
 
Vi har nu fått igång våra kommittéer men vill gärna ha fler som anmäler sig, till dem 
som man själv är intresserad av, tex dressyr- eller hoppkommittén.  
 
Vi skall nu även få igång en sponsorgrupp som förhoppningsvis kommer att kunna 
hjälpa klubben till en bättre ekonomi.  
 
Vilket leder oss in på denna lilla pekpinne, nämligen närvarolistor till LOK och SISU! 

 
Våra bidrag bygger på att vi redovisar våra aktiviteter. Det är därför viktigt att 
redovisa när vi gör något! Grundkravet är tre deltagare (till LOK under 25 år) och en 
ledare. 
  

Personligen är nu ridningen på gång med härliga ritter där vi bygger upp konditionen 
och styrkan hos Chivas! 

 

Richard 

 

 

  



 
 

Det är nu dags att skicka in närvarolistor för vårens aktiviteter! 

 
LOK är för aktiviteter med ungdomar upp till 25 år. 
 
SISU är för aktiviteter med alla åldrar. 
 
För alla aktiviteter gäller att det ska vara minst tre deltagare och 1-2 ledare. 
  
Skriv ner datum, tid och vilka som deltagit, personnummer behövs inte , det hämtas 
från medlemsregistret. Du kan själv lägga in aktiviteten via hemsidan, om du vill lära 
dig detta kontakta Petronella för LOK och Regina för SISU. Annars lämnar du lappen 
till dem! 
 
Petronella Ringgren 070-6694107, famringgren@hotmail.com 
Regina Ericson 070-4444917, regina@oslr.se  

 
 
 
Citygross-kvitton! 
 
Glöm inte att samla kvitton! Och lägg i låda i klubbstugan.  
 
 
 
Olympiatravet 
  
Den 12/4 var några av ÖSLR:s medlemmar på Olympiatrav på Sundbyholms travbana 
i Eskilstuna. Från Olympiatravet hade vi fått fri entré, program, lättare förtäring, 
dryck och kaffe till alla deltagare, samt en "Harry Boy" till V75. ÖSLR vann 504 kr på 
denna "Harry Boy"! 
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Aktuella datum 2014: 
 
1/6  Regional hästdressyr  Ingelsta 
4/6 Hoppträff   Klubbstugan 
6/6  Klubbdressyr med serie  Ingelsta 
9/6 Hoppträning Lotta Björe  Ingelsta 
16-18/6 Ridläger   Öknaskolan 
23/6  Kvällshoppning  Ingelsta 
9/7  Kvällshoppning   Ingelsta 
7/8   Kvällshoppning  Ingelsta 
14/8  Klubbdressyr med serie  Ingelsta 
6/9  Klubbdressyr med serie & KM Ingelsta 
6/9 Medlemskväll  Ingelsta 
7/9  Klubbhoppning med KM  Ingelsta 
12/10 Lokal ponnydressyr  Ingelsta 
6/12 Luciashow   Ridhuset 
 
Tvådagarsläger för ungdomar i augusti 
 
Vuxenläger/aktivitet i september 
 
Dressyrträff sista måndagen varje månad Klubbstugan 
 
Alla onsdagar, utom v. 28, 29 & 30, em/kväll Hoppträning Linda Hagberg, 
Ingelsta 
 
Varannan tisdag, udda veckor, ca 14-19 Dressyrträning Gunilla Åkerman, 
Ingelsta 
 

Med reservation för ändringar. Se alltid hemsidan www.oslr.se, för aktuell 
information. 
 
 
 

Programträning 
 
Lördagen den 24/5 blir det programträning på Ingelsta, för Anette Henriksson. 
 
Du väljer själv vilket program du vill rida. 
 
Ange ryttare, häst/ponny och vilket program du vill rida i anmälan. 
 
Kostnad 200 kr för 30 min. 
 
Anmälan till Ewa, senast 20/5: 
070-2524671 eller ew.gustavsson@telia.com...  

http://www.oslr.se/


 
 

Lotta Björe kommer till Ingelsta  
 
Välkommen att hoppträna för Lotta Björe!  
 
Lotta kommer till Ingelsta och håller träning på utebanan, den 9/6. 
  
Missa inte denna möjlighet! 
  
Två grupper, kl. 15.00 och 16.30, det finns plats för sex ekipage per grupp. 
  
Kostnad 3 000 kr/grupp, delas på antal ryttare, d.v.s. 500 kr/ekipage vid sex 
deltagare. Anläggningsavgift tillkommer. 
  
Anmälan senast 31/5 (till 9/6),  till Lisa Håkansson, via sms till 070- 7169725.  
Ange namn, ponny/häst och utbildningsnivå. 
  
Alla sms bekräftas, får du ingen bekräftelse - skicka igen.  
Anmälan är bindande. Om förhinder uppstår ska ersättare ordnas, alt. du får betala 
iaf. 
  
Varmt välkommen med din anmälan!  
  
Du är naturligtvis välkommen även som publik! 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 
 

 
3-årstest, 29 maj, rapport i nästa nr av ÖSLRapporten! 

Här genrepar Linda Hagberg och Champis på Tärnö. 



 
 

PROPOSITION SERIEDRESSYR PÅ INGELSTA 
 
DATUM: 
Första omgången blev tyvärr inställd p.g.a. vädret, vi återkommer ev. med ett  nytt 
datum, håll utkik på hemsidan. 
 
 6/6  anmäl senast  2/6       Domare: Annelie Swärdh 
14/8 anmäl senast 10/8 
 6/9  anmäl senast  2/9       ÄVEN KM 
 
Klasser ponny:      LC:2          2008 
                           LB:1          2006 
                           LA:1          2007 
 
Klasser häst:         LB:2           2003 
                           LA:3          2013 
                           MSV C:1    2011 
                           MSV B:4    2003 
                           FEI Prix St Georg    2009 
 
Det kostar 100:- per start, som betalas på plats. 
 
Vaccinationsintyg uppvisas innan urlastning. 
 
Anmälan sker till ronnie.thorn@home.se 
 
Förfrågningar Nina Thörn  0708-188 589   
 
REGLER FÖR SERIEDRESSYREN 
Seriedressyren rids på fyra klubbtävlingar under 2014. 
Resultatet för de olika omgångarna räknas samman, det ekipage med högst 
sammanlagda procent vinner. De tre bästa resultaten räknas. 
 
Ange vid din anmälan vilken klass du deltar i serien i. Det är tillåtet att byta till 
svårare klass under serien, men inte lättare. 
 
Serien är endast öppen för ekipage som tävlar för ÖSLR, eller som ej har löst 
tävlingslicens. 
 
Serien räknas som ekipage. 
 
Vinnare i seriedressyren erhåller täcke, rosett och plakett. En vinnare för ponny och 
en för häst. 
 
Ställningen i serien meddelas löpande på ÖSLR:s hemsida. 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!  



 
 

Fitness/sitsanalys för ryttare 
 
Den 14 & 15/6 kommer Diane Riemenschneider till Wisbohammar, Gnesta, för att ha 
fitnesspass och göra en individuell sitsanalyskurs. 
 
Diane har i många år specialiserat sig på att jobba med rehabilitering av ryttare och 
fitness för ryttare. Hon hjälpte mig tillbaka efter både min ryggfraktur och 
fotoperation. Efter min rehabilitering så började jag jobba nära med henne för att 
verkligen börja jobba med min fysik på andra sätt än bara via ridningen.  Diane 
använder sig nästan bara av övningar som man kan göra hemma, innan man går och 
lägger sig. Jag antar att jag inte är ensam om att inte tycka det är jättekul att byta 
om och åka till gymmet tre kvällar i veckan när man väl har jobbat klart! 
 
Det är två dagar att välja på, om man vill komma den 14/6 eller den 15/6. Det är 
viktigt att det skrivs i anmälan vilken dag du vill komma. 
Det startar med att alla samlas på förmiddagen, och vi börjar sedan med ett 
fitnesspass på ca 1-1,5h,  och därefter har vi de individuella passen. 
 
De individuella passen tar ca 20-30 min, och det är viktigt att man har ridit fram lite 
innan sin tid. Diane kommer att titta några minuter på hur ni rider, för att sedan be 
er hoppa av och lägga er ner på marken och då hjälpa er med de svagheter hon ser i 
er sits. Sen får ni hoppa upp igen och känna er för, oftast känns det redan då bättre. 
Men ni kommer att få hoppa av igen för att Diane ska kunna gå lite djupare, och 
även ha möjligheten att ge er övningar som ni kan jobba med hemma sen. 
 
Sen kommer det bli lunch, viktigt att om man har några allergier eller är vegetarian 
att det också framgår i anmälan. 
Efter lunchen fortsätter de individuella passen. 
Fika och dricka kommer stå framme i ridhuset så att man kan ta något gott att äta 
eller varmt att dricka. 
Hästarna har givetvis en box under dagen. 
 
Priset för denna dag är 1 500 kr, då ingår fitnesspass, individuell sitsanalys, lunch, 
fika och box. 
 
Anmälan sker via email till: nina@nina-hofmann.com 
Anmälningsavgift 500kr ska betalas in till bankgiro 5264-9712 senast den 19/5. 
Anmälningsavgiften får man endast tillbaka vid avanmälan om man kan uppvisa 
sjukintyg för sig själv eller sin häst. De resterade 1 000 kr betalas kontant på plats. 
 
Välkomna! 
Bästa hälsningar 

 
Nina Hofmann Küppers  
+46704736275 
  

mailto:nina@nina-hofmann.com


 
 

 

 

SOMMARKVÄLLSHOPPNING 2014 

ÖSLR välkomnar till träningshoppning – Pay & Jump - på Ingelsta Gård, Svärta, Nyköping, 

följande datum: 

23/6, 9/7 & 7/8 

BANBYGGARE: 23/6 Sara Brink, 9/7 Magnus Haglund, 7/8 Linda Hagberg Myhre 

Välj din egen höjd, från 30 cm, bedömning Clear Round, du får hoppa med ledare om du vill. 

Program: 

18.00 Clear Round Ponny från 30 cm 

d.e. Clear Round Häst från 30 cm 

Omstart vid fel eller uteslutning medges, till en kostnad av 25 kr. 

Max tre starter per häst/ponny, inkl. omstart. 

Alla som vill får köpa rosett för 25 kr. 

Avgift per start: 80 kr för medlemmar i ÖSLR, 100 kr för icke medlemmar. 

Efteranmälan mottages i mån av plats, till en kostnad av 25 kr. 

Anmälan, senast tre dagar innan (20/6, 6/7 resp. 4/8), via mail till oslr@live.se. 
Förfrågningar ang. startlistan till Regina på tel. 070-4444917. 

Ange ryttare, häst/ponny och höjd du vill hoppa. 

Max 90 starter, när detta antal uppnåtts stängs anmälan. 

Alla avgifter erläggs på tävlingsplatsen. 

Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet innan urlastning. 

TR gäller i allt som gäller säkerhet. 

Rek. klädsel: Godkänd hjälm och säkerhetsväst (tom 18 år) är obligatoriskt. Stövlar/skor med 

klack, långärmad tröja/jacka utan luva. 

Tävlingen äger rum utomhus på sandbanan. Framhoppning i ridhuset. 

Enklare servering finns. 

Startlistor kommer att finnas på hemsidan, www.oslr.se. 

Banan byggs kl. 17.00, kom gärna och hjälp till! 

Hör av dig till Richard Heuberger, richard@oslr.se, 070-6469495, om du vill vara funktionär, 

eller kanske baka något till serveringen! 

VÄLKOMNA! 

mailto:oslr@live.se
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ALLSVENSKAN 2014 

 

Vill DU rida i något av ÖSLR:s lag i allsvenskan i höst? 

 

Lagen till höstens divisioner ska snart anmälas, och vi behöver veta hur många lag det kan bli. 

 

OBS! Intresseanmälan är obligatorisk för alla, som vill rida i något av våra lag! 

 

Maila vilken division du vill rida, önskemål om lagledare, samt uppgifter om ryttare och häst/ponny, 

till info@oslr.se senast 1/6. 

 

DIVISION II: 

 

HÄST – HOPPNING         ____  PONNY – HOPPNING ____ 

(rids i 1,00, 1,00, 1,10 m)   (rids i LC, LC, LC+5) 

 

HÄST – DRESSYR ____  PONNY – DRESSYR ____ 

(rids i LA:3, LA:3, LA:4)   (rids i LB:1, LB:1, LA:1) 

 

DIVISION IV: 

 

HÄST – DRESSYR ____   

(rids i LB:1, LB:1, LB:1)   
 

Datum och arrangörer finns på distriktets hemsida: www3.ridsport.se/Distriktssajter/Sodermanland/Tavling/Allsvenskan/2014  
 

RYTTARE: 

 

Namn, ålder: 

 

Adress: 

 

Telefon, hem o mobil: 

 

E-postadress: 

 

HÄST/PONNY: 

 

Namn, ev. kategori: 

 

 

FÖRSLAG PÅ LAGLEDARE: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

VÄLKOMMEN med din anmälan! 
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ÖSTRA SÖRMLANDS LANTLIGA RYTTARFÖRENING 

hälsar alla medlemmar upp till 25 år 

VÄLKOMNA PÅ RIDLÄGER den 16-18/6 2014! 

Lägret blir på Öknaskolan, Tystberga 

Preliminärt program: 

Måndag: Samling kl. 9.00. Hoppträning för Pontus Westergren, alt. markarbete för dressyrryttare för Maggan Blom. 
Clinic Natural Horsemanship och reining (ny gren i SvRF) med Johan Svensson.  

På kvällen fysträning för ryttarna. 

Tisdag: dressyrträning för Nina Hoffmann Küppers, alt. markarbete för hoppryttare för Jannika Wadell. I mån av tid 
prova på terrängbanan. Lugn uteritt med tipspromenad.  

På kvällen ”Tänkträning i tävlingssammanhang”, samt grillkväll. 

Onsdag: stilhoppning, alt. programridning. Domare Maggan Blom. Avslut ca 16.00. 

Max 25 deltagare. Den som löst tävlingslicens för ÖSLR, alt. inte har licens, har förtur före medlemmar som tävlar för 
annan klubb, därefter ”först till kvarn”. Den som av någon anledning inte kan/vill deltaga i hela programmet får deltaga 
i mån av plats. 

För den som inte har någon häst/ponny för tillfället, eller om den egna t.ex. är skadad, kan lånehäst ordnas bland 
Öknas skolhästar. 

Logi blir typ vandrarhem med två personer per rum, egna lakan och handdukar medtages. 

Kostnad: 

800 kr för den som tävlar för ÖSLR/ej löst licens 

1 000 kr för medlem som tävlar för annan klubb 

Kost, logi, box med strö & alla aktiviteter ingår. 

Foder till hästen medtages av var och en. 

Anmälan till regina@oslr.se, senast 1/6.  

Alla anmälningar bekräftas, får du ingen bekräftelse måste du höra av dig igen! 

Ange namn, kontaktuppgifter till dig själv och förälder, häst/ponny, samt dina val för resp. dag (måndag hoppträning 
eller markarbete, tisdag dressyrträning eller markarbete, onsdag stilhoppning eller programridning). Det finns ett 
begränsat antal platser till dressyrträningen för Nina, de som bara väljer att rida dressyr har förtur, men i mån av plats 
kan det gå att byta från markarbete-hoppning till dressyrträning. 

OBS! att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Ange även om du själv vill sova kvar/sover hemma, om hästen vill ha box/kan gå ute/åker hem, samt ev. allergier eller 
annat viktigt. 

Vi behöver vuxenhjälp på lägret, så föräldrar är välkomna att tala om när de kan hjälpa till och med vad (t.ex. sova över, 
baka, laga mat o.s.v.) 

Mer information om tider, praktiska saker m.m. kommer längre fram. 

 Välkomna önskar lägerkommittén;  

Catharina, Kim, Cathrine, Regina, Kajsa & Susanne! 

mailto:regina@oslr.se


 
 

 

 

Styrelsedag på Stjärnholm  
 
Söndagen den 6/4 samlades delar av de nyvalda styrelserna för ÖSLR och 
ungdomssektionen Lössen, för en heldag på Stjärnholms stiftsgård.  
 
SISU-konsulenten Camilla Bratt höll i programmet, som inleddes med Idrottens 
föreningslära. Den handlar om hur en förening är uppbyggd, stadgar, vad som gäller 
förmedlemmar resp. styrelse o.s.v. 
Därefter gjordes en behovsanalys, och en handlingsplan påbörjades. 
För att skapa sammanhållning genomfördes några "lärakänna-övningar". 
Med god mat och trevlig samvaro, utöver ett bra program, blev det, kort sagt, en 
lyckad dag! 
 
 

  



 
 

Bowlingkväll 21/4  
 
31 medlemmar samlades i Bowlinghallen på Rosvalla på annandag påsk.  
 
Det var dags för säsongsupptakt!    
Camilla Bratt, från SISU, inledde med ett litet föredrag om "tänkträning" i 
tävlingssammanhang.  
Detta var den första träffen, av två, i detta ämne. Nästa träff blir den 17/6 kl. 19.00, 
på Öknaskolan. Då kan man komma även om man missade första tillfället. 
Minnesanteckningar från träffen.  
  
Styrelsen informerade om planerna för årets verksamhet. 
  
Tacobuffén smakade utmärkt, och alla lät sig väl smaka. 
  
Avslutningsvis blev det bowling för dem som ville! 
  
Övriga fortsatte diskutera ÖSLR:s aktiviteter, många bra synpunkter kom fram. 
  
Tack till alla som deltog för en trevlig kväll! 

 

 
Lössens påskhoppning 

 
Bilder finns att se på ÖSLR’s facebooksida! 
 

*************************** 

 

 
Det ska börjas i tid !  

Melissa 2 år har börjat rida på Feffe. Vid Hagnesta. 
Kanske en blivande ÖSLR-medlem!  

Tack Tindra Lund för lånet!  



 
 

Division III dressyr igång  
 
Första omgången i division III ponnydressyr reds hos Gripens RF, den 27/4.  
 
ÖSLR hade två lag med, av totalt nio deltagande lag.   
 
Smedstorp vann med 196 %, tätt följda av ÖSLR:s lag 1, som hade 192 %.  
I det laget red Nadine Helgason, Fanny Lindholm, Matilda Andersson & Julia Sörberg. 
 
ÖSLR:s lag 2, som bestod av Louisa Karlsson, Tindra Lund, Michelle Sjögren & 
Josefin Wikberg, fick ihop 187 %, vilket alltså räckte till en femteplats. 
 
Ulla Eriksson är lagledare för lagen. 
 
Bra ridet, och GRATTIS till andraplatsen! 
  
Det blev också några fina individuella placeringar:  
I LB:1 kom Fanny Lindholm - Värends Kashmir, D, fyra.  
I LC:2 vann Louisa Karlsson - Mizette i kat. C.  
I LC:2, kat. D, kom Fanny Lindholm - Värends Kashmir tvåa och Nadine Helgason - 
Krasse trea.  
  
Stort GRATTIS!  
 
Den 4/5 var det första omgången för division III hästdressyr, på Stjärnholm. 
 
I ÖSLR:s lag red Annette Henningsson, Yvonne Henningsson, Sara Höglund & 
Ottolina Olsson, med Ewa Gustafsson som lagledare. Alla var laddade och 
förväntansfulla inför tävlingen. 
 
Det blev kanske inte det resultat som vi hade önskat (laget kom sist), men alla  hade 
roligt och humöret var på topp när det var dags att åka hemåt.  
 
Nu laddar laget för nästa omgång, den 29/5 i Strängnäs, bl.a. med programridning 
den 24/5 då formen ska finslipas.  

Division III ponnyhoppning 

9 lag deltog.  
ÖSLR var ett av lagen som gick till omhoppning, med 0 fel!  
I omhoppningen blev det 24 fel, vilket räckte till en fjärdeplats för laget, som bestod 
av Ida Heuberger, Maja Insulander-Ahnmark, Emelie Tellebro och Elin Thunholm.  
Helena Nord var lagledare. 
 

Bra jobbat tjejer! 

 



 
 

Vi gratulerar! 
 
Hoppning Ponny 
 
Fredrika Sederholm Örebro frk, reg, 8/2, LB - 7e plac. LA - 7 plac. 
Flessenbo Johny Baltic Cup Flyinge, Int, MsvB – 5e plac. (3:e svensk) 
  ”-                               Lag Sverige, MsvB+, 4e plac. 
 
Fredrika Sederholm Örebro frk, reg, 8/2, LB - 5e plac, LA - 2a plac. 
Belfields Clyckle Baltic Cup Flyinge, LA (lilla rundans final), 5e plac. (3e svensk) 
 

 
 
 
 
Matilda Andersson Södertälje RK, 5/4, Lok LC – 2a plac. 
Blitz  Heda, 23/2, Lok LC, 1a plac. 
 

     
 
  



 
 

Vi gratulerar! 
 
Fälttävlan ponny 
 
Frida Gustafsson Mantorp 4/5, fälttävl P70 – 4e plac. 
Golden Light  
 

 
 
 
 
Louisa Karlsson Mantorp 4/5, fälttävl P70 – 7e plac. 
Mizette    
 
 
 
 
 
Dressyr ponny 
 
Fanny Lindholm NRS, 12/4, dressyr, LB:1, 71,8 %, 1a plac. 
Värends Kasmir 
 

 



 
 

Vi gratulerar! 
 
Häst dressyr 
 
 
Klara Bäckström Mariefred, Reg dressyr, LA:3, 71%, 2a plac. 
Fidel Castro  
 

 
 
 
 
Häst hoppning 
 
Lina Höglund Vikbolandet 19/4, Reg, 1,10 – 6e plac. 
Samba K  
 

 
  
 
Josefin Liljegren Vikbolandet 18/4, Lok, 1m – 5e plac. 
LL Cool J  
 

 
 



 
 

Redaktör’n 
 
Äntligen börjar det likna vår/sommar!! Älskar den här årstiden! När körsbärsträden 
blommar, allt är grönt och skönt. Men de otrevliga bromsarna och knotten har inte 
vaknat till liv ännu! 
 
Är med i lägergruppen i år igen. Alltid kul att jobba fram programmet tillsammans 
med andra engagerade ÖSLR-medlemmar (ponnyföräldrar, från styrelsen mfl mfl). 
Och det är som vanligt stort tryck på platserna om att få delta. Vi har t o m börjat 
planera för nästa läger, i augusti. Har en kul idé som som vi hoppas går att 
genomföra! 
 
Skriv gärna och berätta om nån tävling du varit på, skicka in bilder, berätta om din 

ponny/häst (din bästis ). Och skicka in till tidningen! Alltid kul att läsa! 
 
På Hagnesta rullar det på som vanligt. Alla tre travhästarna är igång. Närmast start 
är Poppe Star. Han ridtränas numera av Josefin. Och sen åker han till Sundbyholm 
och går provlopp ungefär var 14e dag. Ingen träning med vagn hemma alltså. Det är 
för att hålla honom så lugn det går (är het och har haft överträningssymptom). Och 
ridningen och foderbyte har gett jättebra resultat!!!! Fick MVG sist han gick provlopp, 
av kusken! Så håll tummarna! 
 
Josefin och Laban är ute och tävlar lite. Men det är svårt att hinna med. Josefin 
jobbar och jag jobbar, så det är inte alltid det går att få ihop det. Josefin har börjat 
rida på Hackamore och det fungerar bra. Testade i 2 st 1 m klasser först. På 
Bullersta med en 2a plac. Och på Vikbolandet med en 5e plac. Första starten på 
1.10, på Åby i Norrköping gick suuuuper, enda fram till sista hindret, då det sa 
klonk… Och bommen ramlade ner . Ja, ja bara att ta nya tag. Nästa tävling blir 
Norrköpings Fältrittklubb, på gräs, för första gången, den 24/5.  
 
Ha en härlig sommar och förhoppningvis en bra tävlingssäsong eller bara en härlig 
tid med din ponny/häst! Glöm inte att rapportera resultat, till ”Vi gratulerar”! 
 

Catharina 

 

Josefin o travhästen Poppe Star 



 
 

 

 

Presstopp 15/8 2014 

 
Avs: Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening 

c/o Catharina Liljegren 
Hagnesta 

611 94 NYKÖPING 
 
 
 

 

 
 

En fjording på tur! Caxe. Kort taget av Ellen Ahlgren 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684980584900982&set=a.388987437833633.89712.100001671394374&type=1&relevant_count=1

