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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 14/5-2014
Deltagare: Lena Bernhardsson, Anki Widerström och Ingela Andersson.
Anmält förhinder: Ann-Marie Sonngård, Emelie Widerström, Katarina Reuterskiöld, Mia
Ludwig-Håkansson, Sofia Möllerström
4/5 Programridning med miniprivatlektion
• Ett lyckat arrangemang, som vi planerar att återkomma med.
25/5 Klubbtävling med deltävling I i KM 2014
• Hittills 17 anmälda (max antal starter 40).
• Anmälningstiden utgår den 20/5 kl 18.00.
• Utkast på ryttarmeddelande (med funktionärsuppgifter) är gjort.
• Startlistor och ryttaremeddelande görs klara när anmälningstiden gått ut och publiceras sedan så
fort som möjligt på www.equipe.com.
• Ett facebook-event skapas också så att ingen som tänkt delta i klubbmästerskapet missar
chansen att anmäla sig. Vi påminner även personligt alla som kan vara intresserade.
• Ingela köper in hederspriser till tävlingen i slutet av vecka 20.
• Prisbordsmetoden används: Hederspriser läggs på prisbord och segraren får välja först, sedan
2:an, 3:an osv.
27-28/9 Regional dressyrtävling för häst
• Propositionen klar och insänd till distriktet för granskning.
• Sponsor för tävlingen är Pax Horse, som bidrar med segertäcken och hederspriser. Pax Horse får
möjlighet att ställa ut under tävlingsdagarna.
• Förslag om att ha ett satellit-sekretariat ute vid parkeringen – här kan man titta på
vaccinationsintyg och om allt är betalt behöver ryttaren inte gå ner till huvudsekretariatet.
• Funktionärs- och informationsmöte med Hans Viebke i cafeterian onsdagen den 21/5 kl 18.30.
24/8 Pay & Ride
• Arrangeras förslagsvis som en del i evenemanget ”Ride for Cancer”. Överskottet skänks till
Barncancerfonden, Ung Cancer och Cancerfonden.
• Lite tidigt att boka in dressyrdomare.
• Ingela tar fram utkast på proposition.
Övriga dressyraktiviteter i höst
• Klubbtävling med KM i dressyr del II – prel. i mitten av oktober. Datum fastställs när vi vet
datum för hoppningens allsvenska div 2.
• Klubbtävling med KM i dressyr del III – arrangeras samma dag som KM i hoppning.
Övrigt
• Staketdelar måste upphittas innan kombitävlingen.
• I Stora Ridhuset skulle sargen behöva målas och porten åtgärdas.
Kommande möten
• Onsdagen 21/5 – uppstartsmöte inför den regionala dressyrtävlingen
• Inbjudan går som vanligt ut via dressyrmailinglistan, hemsida och facebook.
• Alla intresserade är varmt välkomna att bidra till dressyrverksamheten i Vellinge.
Vid tangentbordet:
Ingela Andersson

