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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 27/1-2015
Deltagare: Lena Bernhardsson, Lollo Rohrwacher, Sofia Möllerström, Susanne Frising och Ingela
Andersson.
Anmält förhinder: Ann-Marie Sonngård.
22/2 Pay & Ride
• På grund av dubbelbokade ridhus fick vi tyvärr flytta årets första Pay & Ride från 8/2 till den
22/2. Nitton ryttare hade redan hunnit anmält sig via TDB – alla har fått meddelande om flytten.
• Anmälningstiden går ut om tre veckor och vi räknar med ett bra deltagande, trots att den 22/2 är
sista dagen av sportlovet och en del kan vara bortresta. (13 anmälda just nu – max antal 40.)
• Som det ser ut nu kommer vi att behöva några fler funktionärer, framför allt i början av dagen.
• Valfritt dressyrprogram – Härligt fibersandsunderlag – Dressyrdomare: Catharina Almroth.
8/3 Inspirationsdag – privatträning med dressyrdomare Leena Hovilainen
• Lena har tagit fram förslag på inbjudan.
• Deltagarna får enskild privatlektion med dressyrdomare (som ska kunna prata direkt i ryttarens
öronsnäcka). 30 minuters effektiv lektionstid – hästen ska vara framskrittad innan man börjar
(kan göras samtidigt i ridhuset) och man kan skritta av inne i ridhuset också – så det borde alltid
finnas minst två hästar på plats.
• Möjlighet finns även för 2 (jämbördiga) ryttare att rida sin lektion tillsammans – då utökas
lektionstiden till 45 minuter.
• Plats Stora Ridhuset.
• Medlemmar i Vellinge Hästsportförening har förtur till platserna, ryttare från annan klubb kan
delta i mån av plats.
• Den 8/3 kan domaren inte komma förrän efter lunch – max antal ryttare ca 10. Vid kommande
inspirationsdagar kan det bli fler platser.
• Pris: 250:-/person för VHF-medlemmar med privathäst (200:-/pers för ridskoleryttare med
lektionshäst – eventuell hästhyra tillkommer). Pris för icke-medlemmar 300:-/pers.
• Anmälan via mail – betalning i förskott till klubbens bankgiro, annars kontant innan lektionen.
8/3 Ridskolans kombinationstävling tillsammans med Lillhagens Ridskola
• Lollo berättade om planer för en kombinationstävling för unga ryttare i hoppning och dressyr på
ridskoleponnyer tillsammans med Lillhagens Ridskola. Fyra deltävlingar i hopp eller dressyr både
i Vellinge och på Lillhagen med respektive ridskolas lektionsponnyer.
• Dressyrdeltävling 1 i Vellinge den 8/3 med start på morgonen. Program Dressyrryttartest.
• Plats Nya Ridhuset + framridning i Lilla Ridhuset.
29/3 Pay & Ride
• Preliminärt datum för årets andra Pay & Ride den 23 mars.
• Dressyrdomare behöver bokas.
April Inspirationsdag – privatträning med dressyrdomare Catharina Almroth
• Samma upplägg som ovan.
• Förslag på datum 12/4 eller 19/4.
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Maj Klubbtävling med deltävling I i KM 2015
• Diskuterade upplägget för årets klubbmästerskap i dressyr. Beslutade att KM genomförs vid två
klubbtävlingar, en deltävling på våren och en på hösten. Det räcker att vara med på en deltävling.
Är man med på båda räknas ekipagets bästa resultatet.
• I proppen för respektive klubbtävling anges om tävlingen ingår i klubbmästerskapet +
fullständiga regler för KM i dressyr 2015.
Föreläsningar och clinics – eventuellt i samarbete med ridskolan
• Det finns många idéer om föreläsningar eller clinics som kan vara mer eller mindre
dressyrspecialiserade. Foderrådgivare, veterinär, tävlingsryttare m.m.
• Ridskolan planerar för en teorivecka under senare delen av våren, med avsuttna aktiviteter för
både barn och vuxna. Förhoppningsvis kan vi göra något tillsammans då – som kan inspirera både
ridskoleryttare och andra dressyrryttare.
Kids’ Cup hösten 2015
• Diskuterade Kids’ Cup och att det hade varit kul att arrangera i samband med en dressyrtävling i
höst.
• Elin på Lillhagens Ridskola är godkänd för att döma Kids’ Cup i dressyr (dressyrryttartest) och
Lollo är godkänd för att döma Kids’ Cup i hoppning (caprilli).
Lagtävlingar dressyr
• Anmälan till höstens dressyrserier ska göras senast 30/6.
• Kan vi få ihop ett eller flera lag i år? Intresserade ryttare är välkomna att höra av sig redan nu.
• Aktuella dressyrserier i höst är:
– Ponnyallsvenskan div 2 (LC:2 + final LB:1) minst 3 ekipage i laget.
– Knockout Häst LC minst 3 ekipage.
– Knockout Häst LB minst 3 ekipage.
Kommande möten
• Datum ej satt för nästa möte, men om en månad kan vara lämpligt.
• Alla intresserade är som vanligt varmt välkomna.
Vid tangentbordet:
Ingela Andersson

