Verksamhetsberättelse för Dressyr 2012
Det gångna året har varit ett bra dressyrår för RRKK. Antal dressyrintresserade har
ökat och antal tävlande ekipage har dubblerats mot föregående år.
Under året har enligt TDB 355st tävlat i dressyr för RRKK. Av dessa var 232st starter med häst och 123st
starter med ponny. Av de starter hästekipagen gjort utgjorde stor del av lätta klasser men en ökande del
har tävlat på MsvC och MsvB nivå under året. Ponnyerna har tävlat på Lätt nivå.
Klubben har haft 4 allsvenska dressyrlag:
Ponnyallsvenskan dressyr div1. RRKK kom i finalen på 7e plats av 10 lag.
Lagledare var Anneli Utterbäck och laget bestod under alla tre omgångar av Tove Bernström – Mabel, Linnea
Modenius – Jaspis, Amanda Utterbäck – Kurant och Jennifer Hammarberg-Cornetto.
Ponnyallsvenskan dressyr div2. RRKK kom till final och blev 9 av 10 lag.
Lagledare var Lovisa Lundh och laget bestod av Isabella Carlbom – Kingston, Andrea Lundh – Tuilerie, Anna
Holmström – Yoleen, Fanny Tillaeus-Winnetou och Filippa Johansson-Tingeling.
Dressyrallsvenskan Häst Dressyr Div2, RRKKs lag kom till final och hamnade på 10e plats av 12
lag.
Lagledare Jaana Lindberg och laget bestod av Karolina Adamsson-Campari, Maria Fröcklin-Isolde, Amanda
Utterbäck-Lamay, Lisa Liljeberg-Shibumi och Sofie Viksten-CarlGustav.
Dressyrallsvenskan Häst Dressyr Div3, RRKKs lag nådde inte ända till final.
Lagledare var Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Linnea Modenius - Holiday King, Pernilla Almqvist –
Lazzard, Katarina Nilsson – Ghinzal, Susanna Graucob - Sasha Alexander och Ann-Sofi Eriksson – Sahrakki.
2012 har varit ett bra tävlingsår för klubben och vi har under 2012 ökat dressyrbredden och ekipagens
utbildnings- och erfarenhetsnivå möjliggör ännu bättre resultat för kommande år.
Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:




Uppsuttna ridträffar för lag och övriga intresserade.
Lagträningar.
KM tävling i dressyr.

Klubbmästare i Dressyr 2012:
Kat C+D: Amanda Utterbäck-Kurant.
Häst: Lisa Liljeberg – Shibumi.

Dressyrtävlingar arrangerade av klubben 2012:

23 maj lokal dressyrtävlingar kvällstävling för ponny
 16 juni lokala och regionala dressyrtävlingar för ponny som heldagstävlingar på dubbla banor.
 16 augusti klubbmästerskap för häst och ponny kvällstävling.
 18 augusti lokala och regionala dressyrtävlingar för häst som heldagstävlingar på dubbla banor.
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 och sammankomster. Att arbeta 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 mm.
Att prestera bra på dressyrtävlingar är såklart viktigt men kamratskap och gott umgänge är minst lika
viktigt. Under kommande år kommer vi även att arbeta för att hitta dressyrtalanger bland klubbens
ekipage.

Edsbro januari 2013 Jaana Lindberg, Grenledare dressyr.

