Verksamhetsberättelse Hoppning 2014 - Häst och Ponny
Under året startade hela 72 ryttare med häst, att jämföra med 37 ryttare 2013!!
Under året startade hela 33 ryttare med ponny, att jämföra med 30 ryttare 2013!!
Detta innebär glädjande att vi har fortsatt den positiva trenden med att öka antalet ryttare
som tävlat för klubben - på både Häst- och Ponnysidan.
Det roliga är även att vi har ekipage på alla nivåer från lokal tävling upp till SM.
Vi har en stor bredd och har varit med i Allsvenskan Division I och II på Häst och Allsvenskan
Elit, Division I, II och III på Ponny.
Tyvärr fick vi inte ihop något lag i Div III Häst p g a skadade hästar. I Div II Häst fick vi av samma
anledning inte ihop något lag till den sista omgången.
Bäst gick det för Div I-laget Häst som avslutade 3:e omgången med en 6:e plats och vann den 4:e
omgången. Det skiljde bara 1 enda poäng från att vårt duktiga lag med Maria Enarsson – Elektra,
Matilda Melkersson - Bernini Z, Maria Enarsson – Kardinals och Rosanna Zimdahl - Häst & Sport
Resor Saturnus, skulle ha tagit sig till AgriaAllsvenskan Elit 2015!
På DM gick det otroligt bra för våra duktiga ryttare som tog 2 individuella Guld och ett Brons!
Emelie Österblom och Estelle TG vann Seniormästerskapet – Grattis!
Isabella Carlbom och Garanti Hästak vann Juniormästerskapet – Grattis!
Johanna Carlbom och Hokus Pokus tog brons i Ponnymästerskapet kat B – Grattis!
På Ponny-SM i tog vi 2 fina placeringar genom Ellinor Liwing – Crosshue blue eyes (kat B)
som kom 10:a och Julia Almebäck – Wutang (kat D) som kom på 17:e plats – Grattis!
Årets klubbmästare är Ellinor Liwing - Pluto (kat B+C), Andrea Lund - Moravikens Foxy Gold
(kat D)och Emma Lindström - Cactus.
Klubben arrangerade detta år 4 tävlingar varav 2 Regionala för Ponny och 1 Lokal Häst och 1
Regional Häst. Klubben arrangerade omgång 2 av div I PonnyAllsvenskan och Final av Div II
PonnyAllasvenskan. Dessutom arrangerade klubben 2 mycket uppskattade Pay and Jumps,
varav en Klubb och en Lokal.
Målsättning för kommande år är att i god och trevlig anda behålla både bredd och topp på
både häst- och ponnysidan, samt att fortsätta arbetet med att profilera klubben som en
klubb som satsar på och värnar om sina tävlingsryttare.
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