Verksamhetsberättelse för Dressyr 2010
Antal startande klubbekipage under året var 23 varav 17 stor häst och 6 ponny. De
startande hästarna har huvudsakligen startat på Lätt nivå och ponnyerna på Lätt nivå. Klubbekipagen har
under året gjort ca 120 starter lokalt och regionalt varav ca 6 segrar och ca 25 placeringar.
Anne Danielsson har ansvarat för ponnydressyren under året.
Vi har startat med 4 allsvenska lag på följande lagtävlingar:
Lag i ponnyallsvenskan dressyr div1 RRKKs lag kom på 4e plats av 7 lag.
Lagledare var Per Johansson och laget bestod av Isabella Carlbom - Broomells Malibu. Elin Arlekrans Höjens Larsen, Amanda Utterbäck – Kurant, Linnea Modenius-Södergren-Daisy och Patricia Kjerrman Drummond Lad (lån från Björklinge RF).
Lag i ponnyallsvenskan dressyr div2 RRKKs lag kom på 8e plats av 8 lag.
Lagledare var Sanna Graucob och laget bestod av Linnea Modenius-Södergren-Jaspis, Lovisa Lundh Moravikens Foxy Gold, Fredrik Graucob - Coffee och Tove Bernström - Nils.
Lag i allsvenskan Häst Dressyr Div2, RRKKs lag kom på 10e plats av 12 lag
Lagledare Jaana Lindberg och laget bestod av Gina Franzén-Pontiac, Anna Greiz- Blå Band, Lisa LiljebergShibumi, Marie Utterbäck-Lamay samt Eva Lilja-Birk.
Lag i allsvenskan Häst Dressyr Div3, RRKKs lag kom på 11e plats av 12 lag
Lagledare var Per Johansson och laget bestod av Sofie Eriksson – Utopia, Susanna Graucob - Sasha
Alexander, Elin Arlekrans – Lorento, Anne Danielsson-Lorento.
2010 har varit ett bra tävlingsår för klubben och vi har med ekipagens ständigt ökande utbildnings- och
erfarenhetsnivå möjlighet att göra ännu bättre resultat under nästa år.
Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:





Programridning och laguttagning för Jeanette Nyman Nilsson.
Uppsuttna ridträffar för lag och övriga intresserade.
KM tävlingar i dressyr.
Dressyrkurser för Jennie Larsson arrangerade av Anna Greisz.

KM mästare dressyr 2010:
 Kat B/C Isabella Carlbom-Broomells Malibu
 Kat D Siri Forsberg-Romio
 Häst Anna Greisz-Blå band
Tävlingar arrangerade av klubben 2010:
 22-23 maj lokala och regionala dressyrtävlingar för ponny och häst.
 14-15 augusti lokala och regionala dressyrtävlingar för ponny och häst.
 25 augusti KM i dressyr för ponny och häst.
Målsättning för kommande år:
Att utbilda, motivera och entusiasmera våra dressyrekipage samt att locka till oss nya ekipage på alla
nivåer. Att ordna fler träffar och dressyrträningar. Att arbetare för en tätare kontakt mellan klubbens
ekipage och förbättra klubbsammanhållningen (använda oss mer av hemsida, mail, sociala nätverk såsom
fb och Skype baserade möten). Att prestera bra på dressyrtävlingar och sist men inte minst att ha kul!

Edsbro januari 2011 Jaana Lindberg, Grenledare dressyr.

