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MINNESANTECKNINGAR DRESSYRMÖTE 12/3
Deltagare: Lena Bernhardsson, Anki Widerström, Emelie Widerström och Ingela Andersson.
Anmält förhinder: Sofia Möllerström, Sanna Petersén, Louise Andersson, Annika Ekberg
6/4 Pay & Ride
• Ligger ute på tdb (under klubbtävlingar) och anmälningar har börjat komma in.
• Dressyrdomare: Maria Wennerström
• Starttid kl 9.00 – max antal starter 30
• Deltagarrosetter beställda – kan köpas av alla deltagare i sekretariatet.
• Funktionärer är klart.
• Lena kollar med Christer om han kan köra banan.
• Ingela kollar med Åke eller Bo-Rune så vi kan få igång dressyrmusik.
• Synpunkter har framkommit om att det endast är program på lång bana. Fördelen att vi slipper
bygga om bana/flytta bokstäver. Nackdelen att ponnytävlingar går på kort bana. Vi ändrar i
inbjudan så att det framgår att man även kan välja kortbaneprogram.
• Vill man rida samma program två gånger går det bra att anmäla detta via tdb (exempelvis genom
att anmäla till klass 1 LB:2 och klass 5 Annat program där man skriver sitt önskemål).
• Ingela kollar med Ingrid om det behövs köpas in till cafeterian – enkel cafeteria = kaffe/te,
läsk/dricka, smörgåsar och kakor.
4/5 Programridning med miniprivatlektion
• Programridningen arrangeras som i höstas.
• Utkast skrivet och läggs ut på tdb snarast.
• Domare: Maria Wennerström.
• Starttid kl 9.00 – max antal starter 20 (minst antal 10).
• Enkel cafeteria.
25/5 Klubbtävling med deltävling I i KM 2014
• Poängsystemet för de olika deltävlingarna ska omarbetas.
• Domare: Barbro Jönsson.
• Starttid kl 10.00.
• Enkel cafeteria.
28-29/6 Kombitävling för häst respektive ponny
• Domare 28/6: Catharina Almeroth, Jessica Larsson, Gisela Broomé.
• Domare 29/6: Marita Körvall, Catharina Almeroth, Gisela Broomé.
27-28/9 Regional dressyrtävling för häst
• Tävlingsledare är Hans Viebke. Hans planerar och återkommer med förslag på tid för
funktionärsmöte.
• 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.
• Domare 27/9: Catharina Almeroth (LA:3)
• Domare 28/9: Maria Wennerström (MsvC:1), Catharina Almeroth (MsvB:2)
• Överdomare: Fredrik Reuterskiöld
• Normal cafeteria med mat önskas. Ingela kollar med Ingrid.
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• Förslag om att inför denna tävling vända på dressyrbanan så att domarbordet placeras i norra
änden av ridhuset. Insläpp via Lilla Ridhuset fungerar dock inte ur säkerhetssynpunkt.
Övrigt
• Porten i Stora ridhuset måste åtgärdas!
• Staketdelar måste upphittas.
• Anki har beställt två dressyrdomarborddukar (behövs två till kombitävlingen).
• Ingela ser till att VHF-standar finns monterade till dressyrtävlingarna.
• Ingela lägger ut förfrågan om plastkrukväxter på facebook.
Nästa möte
• Nästa dressyrmöte hålls torsdagen den 3/4 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

