Verksamhetsberättelse för Dressyr 2013
Det gångna året har varit ett bra dressyrår för RRKK. Antalet dressyrintresserade
medlemmar har ökat under 2013 och antaket dressyrstarter har ökat mot föregående år.
Under året har enligt TDB 425st starter genomförts av RRKK i dressyr. Av dessa var 233st starter med
häst och 192st starter med ponny. Av de starter ekipagen gjort ligger vidden ända från lägre Lättklass
dressyr till högre Svårklass dressyr.
Klubben har haft ett flertal allsvenska dressyrlag:
Ponnyallsvenskan dressyr Elit. RRKK i koalition med Stora Wäsby tog bronsmedalj i lag DM och en
7e plats i lag SM!
Lagledare var Elisabeth Kvarns och laget bestod under alla tre omgångar av Paulina Harsem – Valdo,
Charlotta olofsson – Dune, Hanna Smith – Milady och från Sofia Sjöberg-Kantjes Topaz från Stora Wäsby .
Ponnyallsvenskan dressyr div3. RRKK kom tyvärr inte till final men alla gjorde bra prydliga ritter.
Lagledare var Karolina Adamsson och laget bestod av Lovisa Adamsson – Cardiff, Vilma Teinert – Coca
Cola, Wilma Andersson – Joker och Martin Jansson – Skousbue Sunwise.
Dressyrallsvenskan Häst Div2, RRKKs lag kom till final och hamnade på 10e plats av 12 lag.
Lagledare Jaana Lindberg och laget bestod av Karolina Adamsson-Campari, Sofie Eriksson- Utopia, Lisa
Liljeberg-Shibumi och Marian Nilsson –Simon Hit.
Dressyrallsvenskan Häst Div3, RRKKs lag nådde inte ända till final.
Lagledare var Ann-Sofi Eriksson och laget bestod av Sabina Nilsson – Black Beauty, Mikael LindbergTelectra de Schoenefeld, Ann-Sofi Eriksson – Sahrakki och Linn Bernhardsson – Belinda.
2013 har varit ett bra och intensivt tävlings- och träningsår. Många fina prestationer både individuellt och
i lag har uppnåtts men som vi alla vet så är det bara fortsatt outtröttlig träning, flitigt tävlande och friska
glada hästar som ger resultat och mersmak.
Under året har vi genomfört följande dressyraktiviteter för våra medlemmar:





Uppsuttna ridträffar för lag och övriga intresserade.
Dressyrtträningsdag med filmning av alla ritter.
Lagträningar.
KM tävling i dressyr.

Klubbmästare i Dressyr 2013:
Kat C+D: Amanda Utterbäck-Kurant.
Häst: Marie Utterbäck–Lamay.

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 anläggning på Lovisedal, hemsidan, email, Fb och använda oss mer av Skype mm.
Att prestera bra på dressyrtävlingar är såklart viktigt men kamratskap och bra umgänge är minst lika
viktigt.

Edsbro Januari 2014 Jaana Lindberg, Grenledare dressyr.

