Verksamhetsberättelse för Dressyr 2011
Antal starter för RRKKs tävlande ekipage under året var enligt TDB 180st varav
135st var häst och 45st ponny. Av de starter hästekipagen gjort utgjorde stor del av lätta klasser med en
ökande del har tävlat på MsvC och MsvB nivå. Ponnyerna har tävlat på Lätt nivå.
Vi har startat med 3 allsvenska lag på följande lagtävlingar:

Lag i ponnyallsvenskan dressyr div2 RRKK kom till final och vann serien som bestod av 10 lag!
Lagledare var Sanna Graucob och laget bestod under alla tre omgångar av Tove Bernström – Mabel, Tara
Kurtsson – Skee Ronja och Amanda Utterbäck – Kurant.
Lag i allsvenskan Häst Dressyr Div2, RRKKs lag kom på 10e plats av 12 lag.
Lagledare Jaana Lindberg och laget bestod av Karolina Adamsson-Campari, Lisa Liljeberg-Shibumi, Elin
Arlekrans-Curtiss, Maria Fröcklin-Isolde.

Lag i allsvenskan Häst Dressyr Div3, RRKKs lag men nådde inte ända till final.
Lagledare var Sanna Graucob och laget bestod av Ann-Sofi Eriksson – Sahrakki, Sofia Modenius - Holiday
King, Pernilla Almqvist – Lazzard, Elin Arlekrans – Melmac, Katarina Nilsson – Ghinzal och Susanna Graucob
- Sasha Alexander.
2011 har varit ett bra tävlingsår för klubben och vi har under 2011 ökat dressyrbredden och ekipagens
ständigt ökande utbildnings- och erfarenhetsnivå möjliggör ännu bättre resultat under kommande år.
Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:
•
•
•
•
•
•
•

Programridning och laguttagning samordnat med Rimbo Ryttare på deras anläggning.
Uppsuttna ridträffar för lag och övriga intresserade.
Dressyrkurs för Cina Felling med dressyrträning, coaching och programridningsclinic.
KM tävlingar i dressyr.
Dressyrkurser för Jennie Larsson på Torvalla samordnade av Anna Greisz.
Dressyrkurser för Jennie Larsson på Kragstatorp samordnade av Lena Blomqvist.
Bygge av korrekt 20x60 dressyrbana med staket och ny sand som ovanlager på underlaget.

KM mästare i Dressyr 2010:
Kat C: Louise Hiort af Ornäs - Pellini
kat D: Amanda Utterbäck – Kurant
Häst: Anna Fagrell - Diomedes

Dressyrtävlingar arrangerade av klubben 2011:
•
18 juni lokala och regionala dressyrtävlingar för ponny som heldagstävlingar på dubbla banor.
• 13 augusti lokala och regionala dressyrtävlingar för häst som heldagstävlingar på dubbla banor.
• 10 augusti KM i dressyr för ponny och häst.

Målsättning för kommande år:
Att fortsätta utbilda, motivera och entusiasmera våra dressyrekipage samt att locka till oss nya ekipage på
alla nivåer. Målsättningen är också att ordna fler programridningar. Att arbetare för en tätare kontakt
mellan klubbens ekipage och förbättra klubbsammanhållningen genom att använda oss mer av klubbens
nya hemsida, email och sociala nätverk såsom Fb och Skype).
Att prestera bra på dressyrtävlingar är åsklat viktigt men sist och inte minst ska vi ha kul!

Edsbro januari 2012 Jaana Lindberg, Grenledare dressyr.

