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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 16/10
Deltagare: Lena Bernhardsson, Ann-Marie Sonngård, Anna Törner, Sofia Möllerström, Anki Widerström,
Emelie Widerström och Ingela Andersson. (Meddelat förhinder: Anna-Malin Hallberg, Sanna Petersén)
Programridning med miniprivatlektion – 3/11
• Programridningen arrangeras söndagen den 3 november. Domare är Hans Viebke.
• Propp och anmälan ligger på tdb – länken hittar man via VHF:s hemsida.
• Det behövs inte så många funktionärer: domarsekreterare (som även räknar ihop poängen), in- och utsläpp,
plocka fram, bygga om, plocka bort. Förberedelser inkluderar startlista med starttider, inköp till
självserveringscafeterian.
• Emelie önskade dressyrstaket runt hela banan. Vi kan få ihop det med gamla och nya dressyrstaket. Eventuellt
kan vi kanske låna någon sektion från Hagahill. Två staketkoner saknas sedan kombitävlingen – behöver
eftersökas.
• Info om programridningen ska skrivas ut och sättas upp i stallet, nya ridhuset, gymnasiestallet etc.
Klubbmästerskap i dressyr 2013 – 24/11
• Tävlingen startar kl 09.00 och Marita Körvall är bokad som domare.
• Propp och anmälan ligger ute på tdb – även denna länk hittar man på VHF:s hemsida.
• Hederspriser: Ingela och Charlotte gör en inventering över vilka hederspriser som finns på sekretariatet och
ombesörjer att komplettering görs – eventuellt genom sponsorer.
• Arrangemanget planeras och genomförs tillsammans med hoppkommittén.
Aktiviteter under våren 2014
• Förslag om att arrangera en rejäl dressyrkurs med Hans Viebke i början av året. Denna skulle kunna inkludera
en grundläggande clinic (exempelvis Hans förklarar varför man rider dressyr och Emelie kan visa ”rätt” och
”fel”). Gemensam måltid en av kvällarna eventuellt med filmvisning, frågestund och diskussioner.
Förhoppningsvis kan vi arrangera detta i samverkan med ridskolan för att öka kunskapen om värdet av dressyr
som del i en allsidig träning för häst och ryttare. Dressyrgruppen arbetar vidare med olika idéer och diskuterar
med Hans och Charlotte. Kanske kan vi få lite i SISU-bidrag.
• Gör-hästen-fin-kurs – kanske med Lynn Anderson (Ann-Marie kontaktar henne). Gärna tillsammans med
ridskolan och/eller US. Hur man flätar, hur man lindar ben (och hur man inte lindar) m.m.
Dressyrträning på Åkarpsgården
• Fortsatt diskussion kring ridhusavgifter. Ann-Marie, Anna och Ingela rapporterade från styrelsemötet 14/10.
• Systemet som Skabersjö använder med köp av 5 endagsbiljetter i stöten skulle vara bra för ryttare som tränar
mindre frekvent (exempelvis bara varannan vecka). Här är det dessutom enkelt att beställa/köpa.
• Höga ridhusavgifter får som konsekvens att tränare inte kan fylla sin tid med ryttare på VHF. Detta kan leda till
att träningarna helt enkelt flyttas till andra anläggningarna, vilket vore tråkigt.
Nästa möte
• Inget datum beslutades för nästa dressyrmöte, utan inbjudan går ut senare via dressyrmailinglistan, hemsida
och facebook.
Vid tangentbordet:
Ingela Andersson

