Verksamhetsberättelse för Fälttävlan: 2013
Antal startande klubbekipage under året: 55 st (26 st)
Varav 37 (13) på stor häst och 18 (13) på ponny. Totalt antal starter på häst har varit 126
stycken och på ponny 75 stycken. Detta har gjorts under perioden 29/3-2013 och 6/10-2013
som vår säsong sträcker sig emellan.
De startande hästekipagen har huvudsakligen startat på lokal, regional, nationell och några har
även startat på internationell nivå. Ponnyekipagen har startat på lokal, regional, nationell ett
ekipage har även startat på internationell nivå.
Vi hade anmält 2 lag till Lag SM i fälttävlan arrangerat av Tågarps ridklubb. Ponnylaget fick
tyvärr strykas då 2 deltagare hoppade av 4 dagar innan tävlingen. Hästlaget genomförde och
slutade på en 8:e plats av 11 startande lag.
Klubbekipagen har samlat 6 (5) segrar och 12 regionala (25 inkl lokala) placeringar under
tävlingssäsongen.
Under året har vi genomfört följande aktiviteter för våra medlemmar:



3 st protokollförda möten
Kontinuerliga träningar hela säsongen

Ekipage som särskilt skall omnämnas:





Filippa Johansson tog guld på ponny SM samt har samlat flera fina vinster och
placeringar under året, deltog även i NM för ponny.
Louise Hiort af Ornäs deltog i Junior SM, Lag SM, har vunnit 1* CNC klass samt
gjort flera internationella starter under säsongen. Vann även DM för Stockholm.
Linnea Modenius Södergren, har under året samlat fina placeringar, deltog i Junior
SM, Lag SM samt NM.
Amanda Utterbäck deltog i Ponny SM, har vunnit 1* CNCP klass.

Klubbmästare:
.

Häst: Louise Hiort af Ornäs med First Lady
Ponny KM kunde inte genomföras då styrelsen förra året klubbat nya
KM regler som gjorde att på ponny kunde ingen delta i år.
Häst: Linnea Modenius på Chalk’n Talk
Ponnyekipage: Filippa Johansson på Tingeling

Championat:

Målsättning för kommande år:
 Genomföra en tävling i fälttävlan på lokal nivå tillsammans med Väsby RK.




Locka fler att prova på fälttävlan i klubben.
Ha två deltagande lag till Lag-SM (ett ponnylag och ett hästlag).
Fortsätta ha den absolut trevligaste stämningen man kan ha i tävlingssammanhang
som vi har i fälttävlan.

Rimbo 12/11-2013

Linda Hiort af Ornäs

Nina Hallen

