Verksamhetsberättelse för Fälttävlan: 2014

Antal startande klubbekipage under året: 50 st (55) varav 25 (37) på stor häst och 25 (18) på
ponny. Totalt antal starter på häst har varit 132 (126) stycken och på ponny 98 (75) stycken.
Detta har gjorts under perioden april-oktober som vår säsong sträcker sig emellan.
De startande hästekipagen har huvudsakligen startat på lokal, regional, nationell och två
ekipage har även gjort flera internationella starter. Ponnyekipagen har startat på lokal,
regional och nationell nivå.
Vi deltog på Lag SM med ett ponnylag och ett häst lag. Tävlingen arrangerades av Hofors RS.
Hästlaget tog Guld och ponnylaget slutade på en 4:e plats av 11 deltagande lag.
Klubben har samlat 3 (6) segrar, 3 (0) internationella placeringar och 44 (12) nat/reg/lok
placeringar under tävlingssäsongen.
Under året har vi genomfört följande aktiviteter för våra medlemmar:





4 protokollförda möten
Kontinuerliga träningar under säsongen
Träningsläger över 2 dagar i Hofors
Genomfört tävling på Johannesberg tillsammans med Väsby RK.

Ekipage som särskilt ska nämnas är:








Lag SM guldmedaljörerna på häst: Sofie Eriksson (flera placeringar på 1* nivå under
året), Amanda Utterbäck (placerad 1* klass), Anna Fagrell och Filippa Johansson.
Louise Hiort af Ornäs har tagit 3 internationella placeringar upp tom 2* klass under
året samt flera placeringar i 1* klass, erhöll Lag Brons för seniorer på NM samt DM
brons för seniorer i Stockholm, deltog på YR SM.
Linnea Modenius placerad 1* klass samt en internationell placering, erhöll Lag Brons
för seniorer på NM samt deltog i YR SM.
Filippa Johansson 3 vinster och en placering i 1* klass på ponny samt deltog i ponny
SM.
Alice Westermark flera placeringar upp tom P80 under året samt Distrikts Mästare på
ponny upp tom 13 år.
Elvira Gustafsson flera placeringar upp tom P80 samt kvalade och deltog i stil SM på
ponny upp tom 13 år.

Klubbmästare :

Häst: Louise Hiort af Ornäs med First Lady
Ponny: Ingen klubbmästare pga för få anmälningar

Championat:

Häst: Louise Hiort af Ornäs och First Lady
Ponny: Filippa Johansson och Tingeling

Målsättning för kommande år:
 Åter genomföra den uppskattade tävlingen på Johannesberg tillsammans med Väsby
RK med ytterligare klasser.
 Locka fler att prova fälttävlan i klubben.
 2 deltagande lag till Lag SM, ett på häst och ett på ponny.
 Fortsätta den positiva utvecklingen vi har inom fälttävlan i vår klubb.
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