Verksamhetsberättelse för Dressyr 2018
Under året har enligt TDB 418 starter genomförts av RRKK i dressyr. Av dessa var 344 st. starter med
häst och 74 st. med ponny. Starterna är allt från lokal till internationell nivå, men den övervägande
delen är starter på lokal resp regional nivå.
Mot föregående år så har antalet starter ökat väsentligt på både häst och ponny vilket är jätte roligt.

Klubben har haft 3 st allsvenska dressyrlag 2018
Dressyrallsvenskan Ponny Div.3, RRKK kom till final och slutade 6:a i finalen.
Lagledare var Anna Jakobsson och laget bestod av Ellen Jakobsson - Moonlight Shadow, Emma
Nyqvist - Oks Euforian och Spice Boy, Ebba Karlsson - Sturevallens Lisa, Lovisa Adamsson - Morpheus
samt Audria von Dalwigt - Näsuddens Nightwish.
Dressyrallsvenskan Häst Div.2, RRKK kom till final och slutade 9:a finalen.
Lagledare var Pia Lewerentz och laget bestod av Jennifer Hammarberg - Hamleris B.S, Pia LewerentzPompeji, Lovisa Adamsson- Nasdaq, Matilda Jakobsson - Qultus, Sofia Buchborn - Esperanto samt
Cecilia Oskarsson - Bribelle.
Dressyrallsvenskan Häst Div.3, RRKK kom tyvärr inte till final.
Lagledare var Linnea Larsson och laget bestod av Lisa Liljeberg – Bribelle, Malin Andersson – Granit,
Linnea Larsson – Felizia samt Jasmina Grandin – Brokers Nico.

Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar
•
•
•

Medlemsmöte/upptaktsmöte
Programträningar 3 st
Tävlingar

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
•
•
•

2juni – lokal ponny, allsvenskan div 3 final
3 juni – lokal och regional häst.
30 sept – regional och nationell häst

• 25 nov – klubbtävling ponny/häst inställd pga sjuk domare.
Ekipage som särskilt ska nämnas:
Matilda Jakobsson som tävlat internationellt och representerat Sverige med alla sina tre hästar.
Sandor och Cappuccino i Sopot. Cappuccino även i Flyinge. Picnic i Kristiansand. Sansdor och Picnic
kvalificerade hon till Krafts Tour of Amateurs med final i Falsterbo. Matilda kvalificerade sig även till
SM och kom till A-final med Sandor, slutade på en 12:e plats i finalen och med Picnic kom hon 2:a i Bfinalen.
Lovisa Adamsson och Adrenalin tog sig till A-final på SM och slutade där 5:a.

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 även på lite högre nivå. Fortsätta att jobba med bredden i dressyren och att
alla ska känna sig välkomna till oss.
Torvalla januari 2019 Marie Häggqvist & Mia Logård, grenledare i dressyr.

.

