Verksamhetsberättelse för Dressyr 2015
Under året har enligt TDB 188st starter genomförts av RRKK i dressyr. Av dessa var 119st starter med
häst och 69st starter med ponny. Starterna är på allt från lokal till elit. Men den övervägande delen är
starter på lokal och regional nivå.
Mot föregående år så har antalet starter på häst minskat och ponnystarter ligger kvar på samma nivå.

Klubben har haft 3st allsvenska dressyrlag 2015
Ponnyallsvenskan dressyr div3. RRKK kom tyvärr inte till final
Lagledare var Marika Teinert och laget bestod av Ida Gustavsson – Hot Chocolate, Julia Åström – Mimmi &
Cleopatra, Vendela Teinert – Zandy, Vilma Teinert - Coca Cola E och Lovisa Adamsson – Morpheus.
Dressyrallsvenskan Häst Div2, RRKK kom tyvärr inte till final.
Lagledare Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Cecila Oskarsson – Bribelle, Mikael Lindberg - Telectra de
Schoenefeld, Ann-Sofi Eriksson – Sahrakki och Gina Franzén – Carismo.
Dressyrallsvenskan Häst Div3, RRKK kom till final och slutade där på en 12:e plats.
Lagledare var Theresa Hammarberg och laget bestod av Jennifer Hammarberg – Hamleris, Linda
Lillieström – Nattens Leia och Adriana Graucob & Susanna Graucob – Silvester.

Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:







Dressyrhelg på Johannesberg med övernattning.
Lagträningar.
Grillkväll på Lovisedal.
KM tävling i dressyr.
Dressyrdag med ridning/teori för ungdomar upp till 24år.
2st programridningar.

Klubbmästare i Dressyr 2015:

Ponny: Kat B: Lovisa Adamsson – Cardiff och Kat C-D: Lovisa Adamsson – Morpheus.
Häst: Filippa Johansson - Ozone

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
 29 maj – lokal & regional häst.
 30 maj – regional & nationell ponny.
 14 juni – lokal häst.

Ekipage som särskilt ska nämnas:

Moa Södergren och ponnyn Adrenalin tog sig till SM och slutade där på en superfin 2:a plats.

Målsättning för kommande år:

Fortsätta ha aktiviteter för att få en bra sammanhållning och öka intresset för dressyren. Visa att vi är en
klubb som har kul och hittar på saker så vi med tiden kan öka dressyrantalet och kunna få till flera lag och
även lag på lite högre nivå.
Rånäs januari 2016 Karolina Adamsson & Ann-Sofi Eriksson, Grenledare dressyr.

