Verksamhetsberattelse Distansritt 2019
Klubbens tävlingar
Lovisedalsritten i april hade 33 startande i Clear Round 40 km och 2 i Prova På 20 km. Ritten var även
i år ett samarrangemang med Österåkers Fältrittklubb.
Rimboritten i september arrangerades för första gången som TE-tävling, dvs där man rider inom en
min- och maxtid och den häst som har bäst poäng efter godkänd målbesiktning vinner. Hästens puls
har stor betydelse för slutresultatet. Här hade vi fyra klasser med 80 km som längsta klass och totalt
64 startande.

Våra ekipage
Roslagens Rid- och Körklubb hade 22 distansryttare på tävlingsbanorna i år. Den som har ridit allra
mest är Josefin Blom Lugn med 620 km, följd av Elin Joelsson med 320 km och Beatrice Wendt med
270 km.
Elin Joelsson och TA Khrim deltog i svenska landslaget i WEG i Tryon, USA den 12 september.
Tävlingen, som skulle gått över 160 km, avbröts när de flesta ekipage ridit drygt 11 mil pga
katastrofalt dålig syrehalt i den fuktiga luften i North Carolina. Elin och Khrim tillhörde de relativt få
ekipage som fortfarande var kvar i tävlingen när den bröts.
Vid Nordisk-Baltiska Mästerskapet som i år hölls i Jämsä, Finland deltog 3 ekipage från RRKK. Elin
Joelsson med TA Khrim ingick i svenska landslaget även här, och det blev guldmedalj till Sverige för
seniorerna på 120 km CEI**. I juniorlandslaget deltog Erika Ahlberg på Elin Joelssons häst CAS Izobel
Antoinette. Här tog Sverige silver i 80 km CEI*. Josefin Blom Lugn red individuellt i 120 km-klassen
med Chaman, men tyvärr fick ekipaget bryta efter andra slingan.
Josefin Blom Lugn tog silvermedalj i SM i Halmstad tillsammans med Chaman. Mästerskapet
utgjordes av en CEI*** 160 km på den backiga Simlångsritten.
Lag-SM reds i år i Växjö på Dackeritten. Det blev en tuff strid om guldet som hemmaklubben Växjö
DRS tillsist knep, medan RRKK fick silver. I laget red Caroline Franzén – Ganzir, Josefin Blom Lugn –
Chaman, Cecilia Hellesen-Hansen – Tic Tac Toe och Erika Ahlberg – CAS Izobel Antoinette.
Hanna Johansson ingick i landslagstruppen för Young Riders 2018 och gjorde två försök att kvala till
YR-EM i Pisa, Italien vilket tyvärr inte lyckades.
Godkända ritter på 120 km CEI** för Elin Joelsson – CAS Jeremiah Gray på Toscana Endurance
Lifestyle, Italien samt Beatrice Wendt – Thallrick på Simlångsritten.
Josefin Blom Lugn – Shah Zohar vann 50 km-klassen på Rökulla och Caroline Franzén – Ganzir tog en
fjärdeplats individuellt vid Lag-SM på Dackeritten 80 km.
Pris delas ut enligt officiella kilometerlistan för Carloline Franzén som har ridit 7000 km.
Carina Näsström fortsatte som klubbens grenledare under 2018.

