Verksamhetsberättelse för DISTANS 2013
Antal startande klubbekipage i tävling under året: 16 medlemmar och tillsammans ridit 3002
godkända kilometer. Det är några fler än föregående året och lite fler kilometer.
De startande ekipagen har huvudsakligen deltagit på lokal och regional till nivå dvs CR och tävlingsklasserna 50 och 80 km men några även på nationell nivå 120km och Internationell CEI 2*. Två
medlemmar deltog i svenska landslaget i Nordisk Baltiska Mästerskapen i Estland över 120km och det
blev en andra plats för laget.
Året började med en Kick-Off som samlade ca 30 deltagare den 3e Mars i Rimbo Ridhus. Ett antal
avsuttna möten har genomförts och vi har knutit ett antal nya ryttare till klubben. Föredrag har
hållits av Landslagsryttare Frida Ekström och ett föredrag om regler och doping hölls av
Distansdomare Lars Thunander.
Vi lämnade in en ansökan om att få arrangera Nordisk Baltiska Mästerskapen 2015, men arrangemanget gick dessvärre till Kristinehamn.

Tävlingsframgångar för klubbens ekipage:
3e plats i LagSM som genomfördes på A9-ritten över 80km med laget bestående av Lena Folkung på
Prinzuela , Josefin Blom på Rakeem, Sara Åhman på Gadisha och Madeleine Fridlund på Nazir.
Lena Folkung 1 placeringar på Rimboritten T80 och Nerikeritten T50 med Bandolero Grande och på
Kristinehamnsritten T80 med Topaz.
Josefin Blom-Lugn en 2 placering på Simlångsritten CEI*80.
Sara Åhman 1 plac på Sämsholmsritten T80 med Gadisha
Bonnie Karlsson 2 placering på Romfarsritten T50 med Royal Loghnager
Klubbmästerskapet genomfördes på Lovisedalsritten och segrade där var ekipaget Josefin Blom på
Rakeem.
Klubbchampionat. Segrare 2013 är Lena Folkung med 79 championatspoäng erövrade under 10
tävlingar omfattande 850km på sina hästar Prinzuela, Topaz och Bandolero Grande.

Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
Lovisedalsritten som samlade 21 deltagare i CR40 och 7 deltagare i PP20
Rimboritten som samlade 18 st ekipage på 80km, 6 st på 50km, 17 st på CR50 och 8 st på Prova På
20km
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Utöver dessa tävlingar arrangerade vi två st träningsritter varav två st Pay&Ride på 20km, med ca 30
st distansintresserade, både medlemmar och medlemmar i andra närliggande klubbar. Många helt
nya och i alla åldrar.

Ryttare som särskilt skall omnämnas är
Mia Lindgren som under året passerat 6000km !
Hon har nu ridit 6010km godkända km genom åren.
Därutöver kan nämnas Josefin Blom Lugn och Lena Folkung som passerat 1000 godkända kilometer.
I YR-landslaget finns nu Josefin Blom med som utmanare. Till Seniorlandslaget får vi hoppas på att
Lena Folkung och Elin Gränsgärd kan utmana.

Verksamhet och Målsättning för kommande år:
Lovisedalsritten och Rimboritten kommer genomföras, men 2014 kommer Rimboritten förläggas till
den 10e Maj och även innehålla en internationell enstjärnig ritt, CEI*80km och som tävlingsplats
planeras Johannesbergs Slott och rids då på helt nya banor
Lovisedalsritten förläggs till den 30e Augusti och kommer utökas med tävlingsklass 50km och 10km
för funktionsnedsatta, utöver CR och PP. Tanken är att få till stånd en tävling; T50, där även andra
utmaningar än hastigheten finns inlagda och att locka in nya grupper av hästsportintresserade till vår
disciplin.
Till Lag-SM som äger rum på Laxåritten hoppas vi ska kunna få ihop ett lag och för fjärde året i rad ta
medalj. Kanske till och med utmana duktiga Skånsta Ryttare om Guldet. Gärna ett andra lag också.
Vi skall även genomföra några kurser med avsikt att fördjupa vår hästkunskap och på så sätt även
förbättra våra tävlingsresultat.
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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