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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 18/9
Deltagare: Lena Bernhardsson, Ann-Marie Sonngård, Susanne Ekbladh, Lotta Törner, Sofia Möllerström och
Ingela Andersson. (Meddelat förhinder: Anki Widerström, Emelie Widerström, Charlotte Andersson, Sanna
Petersén)
Klubbmästerskap i dressyr 2013
• Till skillnad från tidigare år kommer klubbmästerskapet i dressyr endast bestå av ett tävlingstillfälle.
Klubbmästerskapet ligger samma datum som klubbmästerskapet i hoppning – den 24 november.
• Anmälan och betalning ska helst göras via tdb – men möjlighet att anmäla via mail och betala på plats ska
fortfarande finnas.
• Tävlingen startar kl 09.00 – detta för att ryttare som även önskar tävla i hoppning ska ha möjlighet att göra
detta.
• Följande tävlingsklasser erbjuds:
- LC:2 2008 ponny och häst
- LB:1 2006 ponny och häst
- LA:1 2007 ponny och häst
- MsvC:2 2010 häst
• Förslag på anmälningsavgift: 120:- i varje klass.
• Om man startat LB:1 eller högre lokalt eller regionalt under 2013 och uppnått minst 60% får man inte välja LC.
Om man startat LA:1 eller högre lokalt eller regionalt under 2013 och uppnått minst 60% får man inte välja LB
eller lägre. Om man startat Msv C:2 eller högre lokalt eller regionalt under 2013 och uppnått minst 60% får man
inte välja LA eller lägre.
• Prisutdelning till placerade i alla klasser.
• Klubbmästare i dressyr blir den ryttare som uppnått högst antal procent efter sammanslagning av alla klasser.
• Hederspriser: Ingela och Charlotte gör en inventering över vilka hederspriser som finns på sekretariatet och
ombesörjer att komplettering görs.
• Domare: Lena bokar trevlig domare, med positiv inställning till ovana dressyrryttare och ridskolehästar.
Förslag på domare i första hand: Eva Nilsson, Leena Hovilainen, Marita Körvall, Charlotte Hamilton eller Ditte
Egholm. Eventuellt Hans Viebke.
• Bra om ridskolan involveras och kan inspirera ridskoleelever som är dressyrintresserade att faktiskt prova på att
tävla för att det är roligt.
Programridning med miniprivatlektion
• I god tid innan klubbmästerskapet önskar vi planera in en programridning med miniprivatlektion av en
dressyrdomare. Förslag på domare i första hand: Hans Viebke.
• Lena och Ingela arbetar vidare med detta projekt.
Aktiviteter under våren 2014
• Inget specifikt bestämdes vid detta möte. Sista datum för att anmäla eventuella lokala eller regionala tävlingar
till distriktet är den 15 oktober.
Dressyrträning på Åkarpsgården
• Hade varit önskvärt att kunna erbjuda dressyrträning (och även hoppträning) för klubbmedlemmar och även
ryttare från andra klubbar. En begränsande faktor är dock VHF:s dyra anläggningskort / -avgifter för att kunna
delta . En strategisk diskussion efterlyses – VHF har en populär ridskoleverksamhet och arrangerar omtyckta
tävlingar. Men kan vi erbjuda mer för ryttare vars hästar inte står uppstallade på Åkarpsgården?
Nästa möte
• Nästa dressyrmöte blir onsdagen den 16 oktober kl 18.30 i Åkarpsgårdens cafeteria.
Vid tangentbordet:
Ingela Andersson

