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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 22/1
Deltagare: Lena Bernhardsson, Ann-Marie Sonngård, Anki Widerström, Emelie Widerström och Ingela
Andersson.
Dressyraktivitet – 6/4
• Förslag om att arrangera Pay & Ride – med lättare klasser på förmiddagen och svårare på eftermiddagen.
• Alternativt arrangera en clinic, t.ex. Tömkörningsclinic, exempelvis med Bo Jenå, som får visa på ett par hästar
i olika utbildningsnivå – kanske även en ridskolehäst/-ponny som vi elever ”känner”.
Programridning med miniprivatlektion – 4/5
• Programridningen arrangeras som i höstas. Då hade vi 14 deltagare och tidsmässigt handlade det om tre ryttare
i timmen.
• Förslag på domare: Hans Viebke, Marita Körvall, Eva Nilsson, med flera.
Klubbtävling med deltävling I i KM 2014 – 25/5
• Tre veckor efter programridningen (och en månad före kombitävlingen) kan det vara lagom med en
klubbtävling.
• Vi återgår till att klubbmästerskapet i dressyr avgörs genom tre deltävlingar och att resultatet från de två bästa
tävlingarna räkna.
• Vi kan dock behöva se över poängsystemet så att alla som ställer upp i en deltävling får minst ett poäng (det
ska löna sig att vara med alla tre tävlingarna). Förslag att man rider en klass högre i den sista deltävlingen.
• Övriga deltävlingar arrangeras i höst.
Lagtävlingar i dressyr till hösten
• Emelie är kontaktperson för dem som vill vara med i höstens lagtävlingar i dressyr: Lätt C/Lätt B Knockout för
häst/ponny och Msv B Lag-DM för häst.
• Efterlysning/information läggs ut på facebook och lappar sätts upp på lämpliga platser.
• Med tidig intresseanmälan finns möjlighet att arrangera gemensamma träningar och höja lagandan ännu mer.
Övriga aktiviteter 2014
• Förslag om att arrangera en regional dressyrtävling till hösten. Det behövs en del funktionärer: Emelie & Anki
kan vara funktionärsansvariga.
• Förslag om att arrangera fler Pay & Ride.
• Förslag om att samverka med rdiskolan och arrangera ridskoledressyr, kanske med maskerad eller lag.
• Vårt mål är att kunna göra dressyraktiviteter som tilltalar bredden i föreningen. Vi tar därför tacksamt emot
förslag på vad medlemmerna vill hitta på. Allt ifrån vilka personer man vill sa omma och hålla
clinics/föreläsningar, till vilken typ av dressyrtävlingar man vill ha, kurser m.m.
Nästa möte
• Inget datum beslutades för nästa dressyrmöte, utan inbjudan går ut senare via dressyrmailinglistan, hemsida
och facebook.
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