Verksamhetsberättelse för Dressyr 2014
Det har blivit lite förändringar i RRKK. Under året tackade Jaana Lindberg för sina år som grenledare. Vi
tackar henne för de år hon angagerat sig i dressyren och önskar henne lycka till med sitt nya körintresse.
Nya grenledare blev Karolina Adamsson för ponny och Ann-Sofi Eriksson för häst.
Under året har enligt TDB 316st starter genomförts av RRKK i dressyr. Av dessa var 246st starter med
häst och 70st starter med ponny. Av de starter ekipagen gjort ligger vidden ända från lägre Lättklass
dressyr till högre Svårklass dressyr.
Mot föregående år så ligger vi på samma nivå på häst men det har minskat enormt på ponnysidan. Delvis
kan det förklaras med att en del har lämnat ponny och gått upp till häst. Men vi har tyvärr även mist några
ryttare som bytt klubb.

Klubben har haft ett flertal allsvenska dressyrlag:
Ponnyallsvenskan dressyr div2. RRKK kom tyvärr inte till final
Lagledare var Karolina Adamsson och laget bestod av Amanda Klareus – Alcazar, Josefine salmela – Lester,
Meja Fredriksson - Munsboro Raspberry och Olivia Leitl - Diamond Fizz
Ponnyallsvenskan dressyr div3. RRKK kom tyvärr inte till final
Lagledare var Marika Teinert och laget bestod av Vendela Teinert - Ekbäkens Saraband
Elvira Söderbärg - Gråmurens Pommery, Vilma Teinert - Coca Cola E, Lovisa Adamsson – Cardiff ochAnna
Söderbärg – Zandy
Dressyrallsvenskan Häst Div2, RRKK kom tyvärr inte till final
Lagledare Jaana Lindberg och laget bestod av Lisa Liljeberg – Schibumi, Maria Fröcklin – Isolde, Mikael
Lindberg - Telectra de Schoenefeld och Sofie Eriksson – Utopia
Dressyrallsvenskan Häst Div3, RRKK kom till final och slutade där på 9:e plats av 14 lag.
Lagledare var Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Cecilia Oskarsson – Bribelle, Jennifer Hammarberg –
Hamleris, Ann-Sofi Eriksson – Sahrakki och Sara Grönwall – Maddox.
RRKK hade även ett lag med i DM – häst. Laget slutade på en 5:e plats av 7 lag.
Lagledare var Ann-Sofi Kjerrman och laget bestod av Norea Kjerrman – Cosby, Klara Häggqvist – Sabatini
och Sara Grönwall – Robert de Niro.

Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:





Dressyrhelg på Johannesberg med övernattning.
Lagträningar.
KM tävling i dressyr.
2st pay & ride

Klubbmästare i Dressyr 2014:

Ponny: Lovisa Adamsson - Cardiff. Häst: Louise Hiort af Ornäs – First Lady.

Målsättning för kommande år:

Vi vill försöka att få en mer gemenskap inom dressyren i klubben. Försöka hitta sätt som lockar
medlemmarna att träffas. Detta vill vi göra med både träffar med och utan häst.
Vi ska försöka att locka mer ponnyekipage till dressyren med att hitta på mer roligheter där ungdomarna
kan träffas och umgås. Ex. ett läger med övernattning, bad, lekar, ridning mm.
Rånäs februari 2015 Karolina Adamsson & Ann-Sofi Eriksson, Grenledare dressyr.

