Verksamhetsberättelse för Dressyr 2016
Under året har enligt TDB 274st starter genomförts av RRKK i dressyr. Av dessa var 173st starter med
häst och 101st 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 ökat på både häst och ponny. Vi har fått ett flertalet nya
medlemmar som har dressyr som huvudgren. Det är jätte roligt och vi hoppas att alla känner sig välkomna
och trivs i vår klubb.

Klubben har haft 3st allsvenska dressyrlag 2016
Ponnyallsvenskan dressyr div3. RRKK kom tyvärr inte till final
Lagledare var Linnea Larsson och laget bestod av Julia Åström – Chagall, Elin Lindberg – Dorotea, My
Blomqvist– Lyadalens Izor, Ellen Jakobsson – Adfer MrMarmite, Cornelia Olsson – Hot Love och Lovisa
Erlandsson Steger – Scarlett.
Dressyrallsvenskan Häst Div2, RRKK kom tyvärr inte till final.
Lagledare Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Cecila Oskarsson – Bribelle, Pia Lewerentz – Nazdaq,
Catarina Åberg – Curelett, Susanna Graucob – Black Ice och Linnèa Modenius Södergren – Miblezia.
Dressyrallsvenskan Häst Div3, RRKK kom tyvärr inte till final.
Lagledare var Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Lenita Ferninger – Florienne, Linda Lillieström –
Nattens Leia, Adriana Graucob – Silvester och Linnèa Modenius Södergren - Miblezia.

Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:
 Programträningar.
 Pay & Ride
 KM tävling i dressyr.

Klubbmästare i Dressyr 2016:
Ponny: Kat B: Lovisa Adamsson – Cardiff och Kat C-D: Lovisa Adamsson – Morpheus.
Häst: Filippa Johansson - Ozone

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:







8 maj – lokal ponny, allsvenskan div 3
20 maj – lokal & regional häst.
21 maj – regional & nationell ponny.
26 augusti – lokal & regional ponny.
27 augusti – lokal & regional häst.
18 sep – regional ponny/häst, DM

Ekipage som särskilt ska nämnas:

Lovisa Adamsson och ponnyn Adrenalin tog sig till SM.

Målsättning för kommande år:

Fortsätta ha aktiviteter för att få en bra sammanhållning och öka intresset för dressyren. Försöka få
underlag till att ha lag på lite högre nivå. Fortsätta att jobba med bredden i dressyren och att alla ska
känna sig välkomna till oss.
Rånäs januari 2017 Karolina Adamsson & Ann-Sofi Eriksson, Grenledare dressyr.

