Verksamhetsberättelse for Kågeröds Lantliga Ryttarförening för
verksamhetsåret 2010
Även detta år har vi haft bra fart och en del aktiviteter bland våra medlemmar, såväl ungdomar som
vuxna samt bra uppbackning från föräldrar och anhöriga. Under året har vi haft cirka 80 betalande
medlemmar. Information till medlemmarna har spridits via vår hemsida och anslagstavlan i ridhuset.
Styrelsen har under året träffats kontinuerligt och sett ut på följande vis:
Ordförande

Lone Kirckhoff

Sekreterare

Tina Paulsson

Kassör

Göran Smedberg

Ledarmöter

Siv Lindbom
Kristin Petersen
Hans Andersson
Charlotte Persson
Ida Olofsson

Suppleanter

Lara Ettwein
Charlie Johansson
Elisabeth Ripa
Åsa Skoglund

Aktiviteten i ungdomssektionen har i det gagna året varit låg, men ändå har våra hopp och
dressyrlag varit ute och tävlat med goda framgångar.

Träningar
Karin Svensson har haft uppskattade träningar på onsdagar. Under hösten har vi haft
hoppträningar på måndagar för Marie Alfredsson.
Där har även varit enstaka clinics och träningstillfällen för bland annat Charlotte Haid Bondergaard
och Amanda Meijer.

Medlemmar som har tävlat i våra lag, har även haft träningsaktiviteter för bland annat Lisan
Gustavsson och Charlotte Persson.

Tävlingar
Under året har vi haft en del tävlingar, och tävlingsåret började med att vi tog hand om Division 1
finalen i dressyr för ponny. Dessutom har vi haft lokal/regional hopptävling för ponny,
regional/nationell dressyrtävling för ponny samt två lokal/regionala dressyrtävlingar för häst.
Mellan dessa tävlingar har vi även hunnit med att arrangera PaynRide i båda dressyr och hoppning
samt en omgång av knockoutdressyr för ponny.
Klubbmästerskap i hoppning och dressyr genomfördes under hösten.
Vi har haft lag med i följande tävlingar
Ponny
Division 2

dressyr

Division 1

dressyr

Elit lag

dressyr

Knockout LB dressyr
Division 2

hoppning

Häst
Lag DM MSV dressyr

Övrigt
Vi har haft en städdag på våren tillsammans med Ridhusföreningen där vi snyggade till både
ridhus och utomhus.
Till sist tackar vi for det gångna året och hoppas på gott samarbete med ridhusföreningen och
hälsar även våra nya medlemmar välkomna.
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