Verksamhetsberättelse för Fälttävlan 2016:
Antal startande klubbekipage under året: 39 st varav 22 på stor häst och 17 på ponny. Totalt antal
starter på häst har varit 140 stycken och på ponny 125 stycken. Detta har gjorts under perioden apriloktober som vår säsong sträcker sig emellan.
Tävlandet har i huvudsakligen genomförts på lokal, regional och nationell nivå.
8 st ekipage har gjort internationella starter och dessa är följande:
På häst, Louise Hiort af Ornäs, Anna Fagrell, Björn Beckman, Filippa Johansson och Amanda
Utterbäck.
På ponny, Elvira Gustafsson, Elina Braaf och Alice Westermark.
Vi deltog på Lag SM med två ponnylag och ett häst lag. Tävlingen arrangerades av Dagstorpsorten RF.
Hästlaget hade tyvärr endast 1 ekipage som fullföljde tävlingen men ponnylagen slutade på 7:e resp
19:e plats av 20 st deltagande lag.
Under året har vi genomfört följande aktiviteter för våra medlemmar:
 1 protokollfört möte
 Kontinuerliga träningar under säsongen
 Klubben har i år genomfört fälttävlan i egen regi på Åby Gård. Klasser var P60, P70, P80, H90
och H100.
Ekipage som särskilt ska nämnas är:
 Louise Hiort af Ornäs har tagit flera internationella placeringar upp tom 2* klass. Var 4:a i YR
SM och deltog i YR EM Montelibretti, Italien.
 Elina Braaf vann Stil SM P90 och var 3:a i NM CNCP* Lilleström, Norge. Har även segrar och
placeringar CNCP*, P90 och P80.
 Elvira Gustafsson ingick det svenska laget i NM CNCP* som tog hem guldet. Har även segrar
och placeringar i CNCP*, P90 och P80.
 Alice Westermark var 5:a i NM CNCP*.Har även placeringar I CNCP* och P90.

Championat:
Häst: Louise Hiort af Ornäs
Ponny: Elina Braaf
Målsättning för kommande år:
 Åter genomföra den uppskattade fälttävlan i slutet av sommaren
 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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