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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 19/2
Deltagare: Lena Bernhardsson, Anki Widerström, Emelie Widerström och Ingela Andersson.
6/4 Pay & Ride
• Vi provar att arrangera en Pay & Ride i början av april.
• Endast dressyrklasser på lång bana: LB:2, LA:3, MsvC, MsvB. Speciella önskemål lämnas i
meddelandefält.
• Förslag på startavgift 75:-/start – betalning via TDB. Ryttare som uppnått clear round ≥58% ska ges
möjlighet att köpa rosett.
• Förslag på domare: Charlotte Hamilton, alternativt Katarina Almrot. Lena bokar domare.
• Arrangemanget läggs upp snarast på TDB. Ingela ansvarar.
4/5 Programridning med miniprivatlektion
• Programridningen arrangeras som i höstas.
• Förslag på domare: Charlotte Hamilton, alternativt Katarina Almrot. Lena bokar domare.
25/5 Klubbtävling med deltävling I i KM 2014
• Vi återgår till att klubbmästerskapet i dressyr avgörs genom tre deltävlingar.
• Vi kan behöva se över poängsystemet så att alla som ställer upp i en deltävling får någon form av
poäng med sig (det ska löna sig att delta i alla tre tävlingarna). Förslag att man rider en klass högre i
den sista deltävlingen.
• Planerade klasser:
- Ponny: LC:2, LB:1, LA:1
- Häst: LC:2, LB1, LA:3, MsvC:1
• Förslag på domare: Charlotte Hamilton, alternativt Katarina Almrot. Lena bokar domare.
28-29/6 Kombitävling för häst respektive ponny
• Planerade klasser (samma som 2013):
- Häst (28/6): LC:2, LB:2, LA:3
- Ponny (29/6): LC:2, LB:1, LA:1
• Förslag på domare: Charlotte Hamilton, Eva Nilsson, Gunilla Svensson, Marita Körvall, Katarina
Almrot. Lena bokar domare. Lena bokar domare.
27-28/9 Regional dressyrtävling för häst
• Tävlingsledare är Hans Viebke.
• Start lördag eftermiddag + söndag morgon
• Planerade klasser: LA:3 (lördag), MsvC:1 och MsvB:2 (söndag)
• Startavgifter 250:- klass 1 och 2, samt 300:- klass 3.
• Kan man ge 50:- rabatt vid start i två klasser under detta meeting? Ingela kollar med Kerstin hur man
löser detta.
• Förslag på domare: Charlotte Hamilton, Gisela Brumé, Katarina Almrot och/eller Maria
Wennerström. Lena bokar domare.
• Det behövs en del funktionärer: Emelie & Anki är funktionärsansvariga.
• Förslag om att inför denna tävling (och i fortsättningen) vända på dressyrbanan så att domarbordet
placeras i norra änden av ridhuset. Då skulle ryttarna kunna rida in från Lilla Ridhuset istället.
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Lagtävlingar i dressyr till hösten
• Emelie är kontaktperson för dem som vill vara med i höstens lagtävlingar i dressyr: Vi anmäler lag
till Lätt B Knockout för häst och MsvB Lag-DM för häst.
• Fortlöpande information läggs ut på facebook och på hemsida.
• Med tidig intresseanmälan finns möjlighet att arrangera gemensamma träningar och höja lagandan
ännu mer.
Övrigt
• Sargen i Stora ridhuset behöver målas och samtidigt kan då bokstäverna flyttas så att dressyrbanan
vänds.
• Något behöver göras åt porten i Stora ridhuset. Det blir en rejäl glipa som skulle kunna ge skador.
• Staketdelar (till nya dressyrstaketet) som försvann vid förra årets kombitävling måste upphittas.
• Till tävlingarna behövs en duk till domarbordet – blå med broderad VHF-logo. Anki ordnar.
• Förslag om att köpa in plastkrukväxter, så att vi kan göra anläggningen fin inför tävlingar.
• Vårt mål är att kunna göra dressyraktiviteter som tilltalar bredden i föreningen. Vi tar därför
tacksamt emot förslag på vad medlemmarna vill hitta på. Allt ifrån vilka personer man vill ska komma
och hålla clinics/föreläsningar, till vilken typ av dressyrtävlingar man vill ha, kurser m.m.
Maila kansliet@vhf.nu – och kom gärna på våra möten.
Nästa möte
• Nästa dressyrmöte hålls onsdagen den 12/3 kl 18.30 i cafeterian. Inbjudan går ut via
dressyrmailinglistan, hemsida och facebook. Alla intresserade i klubben är som vanligt välkomna att
bidra till dressyrverksamheten i Vellinge.
Vid tangentbordet:
Ingela Andersson

