Verksamhetsberättelse för DISTANS 2012
Antal startande klubbekipage under året: 12 medlemmar, några med olika hästar, i CR och Tävling
och tillsammans ridit 2330 godkända kilometer.
De startande hästarna har huvudsakligen startat på lokal och regional till nivå dvs CR och tävlings‐
klasserna 50 och 80 km men även på nationell nivå 120km
Ett antal avsuttna möten har genomförts och vi har knutit ett antal nya ryttare till klubben.
Tänkt Cup‐arrangemang med två andra klubbar i Uppland kom inte att genomföras pga oenighet
med den nationella distanskommittén beträffande omfattningen av ritter.

Tävlingsframgångar för klubbens ekipage:
2a plats i LagSM som genomfördes på vår egen hemmaplan Rimboritten och på 80km med laget
bestående av Elin Gränsgärd på RM Al Sheik , Lena Folkung på Prinzuela, Camilla Nordström på
Millennia och Viktor Hammar på Bitethebitchandwin.
Elin Gränsgärd 2 plac på Greveritten T80 och Vasaritten T80 med TA Khrim samt 3 plac med RM Al
Sheik på Billingeritten T120.
Josefin Blom‐Lugn en 2 placering på Sydnärkeritten T50.
Stefan Hammar på Bitethebitchandwin plac 3a på CEI*80 Uppsalaritten och 3 placering på
Fjällnoraritten T50.
Lena Folkung 1 placering på Fjällnoraritten T50 med Prinzuela samt 2 plac på Tjustritten T50 med
Topas
Klubbmästerskapet genomfördes på Lovisedalsritten och segrade där var ekipaget Lena Folkung på
Prinzuela.
Amanda Hallin deltog i Unghästfinalen för 5‐åriga hästar med Danilovah på Sydnärkeritten

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
Lovisedalsritten som samlade 35 deltagare i CR40 och 9 deltagare i PP20
Rimboritten som samlade 39 ekipage på 80km LagSM, 7 st på 50km, 11 st på CR50.
Rimboritten genomfördes med LagSM där 8 lag deltog och vann gjorde teamet från Skånsta.
Arrangörsteamet förtjänar stort beröm för ett mycket bra arrangemang som imponerade.
Utöver dessa tävlingar arrangerade vi tre st träningsritter varav två st Pay&Ride på 20km, med ett
totalt antal av 44st distansintresserade, både medlemmar och medlemmar i andra närliggande
klubbar. Många helt nya och i alla åldrar från 8 år till 50.
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Ryttare som särskilt skall omnämnas är
Elin Gränsgärd som ridit 440 godkända km och som också blir 2012 års Championatssegrare
poängmässigt . Därutöver kan nämnas Josefin Blom Lugn på 430km.

Verksamhet och Målsättning för kommande år:
Lovisedalsritten och Rimboritten kommer genomföras . Tre st Pay&Ride hoppas vi ska locka
ytterligare intresserade till grenen och klubben .
Till Lag‐SM som äger rum på A9 ritten i Kristinehamn hoppas vi ska kunna få ihop två stycken lag och
minst försvara vår silvermedalj från de två senaste åren
En grundkurs i distansridning skall genomföras där vi ska kunna ge de nya baskunskaperna för en god
fortsättning och förhoppning om att det ska leda till tävlingsdeltagande.
Vi skall även genomföra några andra kurser med avsikt att förbättra våra tävlingsresultat och
fördjupa vår hästkunskap.
Vi hoppas att våra unga talanger under året kan delta i och nå framgångar på YR‐tävlingarna, och
även på att några seniorer kan nå framskjutna placeringar i CEI*/**/*** ritter
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