Verksamhetsberättelse för DISTANS 2011
Antal startande klubbekipage under året: 22 stycken i CR och Tävling
och tillsammans ridit 3196 godkända kilometer.
De startande hästarna har huvudsakligen startat på lokal och regional till nivå dvs CR
och tävlingsklasserna 50 och 80 km
Tävlingsframgångar för klubbens ekipage:
2a plats i LagSM som genomfördes i Björkvik på 80km med laget bestående av syskonen
Axelle och Rodrigue Bonnevie på hästarna Prinzuela resp Silver Dearest och Anne och
Stefan Hammar på hästarna Millennia respektive Bitethebitchandwin.
1a och 2a plats på Rimboritten i klass 50km där Viktor Hammar på Bitethebitchandwin
tog första platsen och Anna Linnea Modenius Södergren kom in på andra plats med hästen
3e plats på Billingeritten 80km för Stefan Hammar på Bitethebitchandwin.
1a och 2a plats på Fjällnoraritten i klass 50km där Anne Hammar på Millennia tog hem
segern med en hundradels sekund för Viktor Hammar på Bitethebitchandwin.
Klubbmästerskapet genomfördes på Lovisedalsritten och segrade där var ekipaget Carina
Näsström på Dixie.
3 plats i DM för Elin Gränsgärd som avgjordes på Uppsalaritten
Omnämnas kan även att vi hade två ekipage med i YR-SM på distansen 120km; Axelle
och Rodrigue Bonnevie. Båda var med i slutstriden inför de sista kilometrarna men en för
sent gjord slutbesiktning gjorde att Rodrigue missade sin -plats

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
Lovisedalsritten som samlade 35 deltagare i CR40 och 10 deltagare i PP20
Rimboritten som samlade 9 ekipage på 80km, 12 st på 50km, 5 st på CR50 och 5 st till
PP20.
Rimboritten genomfördes på delvis helt nya bansträckningar, och var uppskattad av
ryttare och funktionärer. Dock var det låga deltagandet en liten besvikelse.
Ryttare som särskilt skall omnämnas är
Elin Gränsgärd som ridit 496 godkända km, och
Stefan Hammar 320km,
Anna Lundholm 310km
Verksamhet och Målsättning för kommande år:
Lovisedalsritten och Rimboritten kommer genomföras och vi står även värd för Lag-SM på
Rimboritten. Till Lag-SM hoppas vi ska kunna få ihop två stycken lag och även erövra
någon av de åtråvärda medaljerna. Lagledare kommer utses och gemensamma träningar
planeras.
Genom samverkan med två andra klubbar Mälardalens DRF och Rönningens KRK kommer
vi att genomföra en tävlingsserie i Cup-format med sex deltävlingar i klassen 50km.

Vi hoppas att med denna Upplands Cup kunna locka fler ekipage och även nya, att delta i
dessa tävlingar som inte ligger längre bort än ca 10mil ifrån oss .
Ett antal gemensamma träningsritter på Lovisedal planeras inför
kurser.
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