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Övedsritten, en ny tävling i distansritt lanseras i Skåne
Anklams distansryttarsällskap nysatsar tillsammans med Öveds Jakt- och fältrittklubb
och lanserar en större tävling i distansritt med klasser upp till 80km. Tävlingen går på
Övedsklosters marker i Sjöbo kommun. Arrangemanget lockar stort intresse med
bland annat anmälningar från våra EM-brons ryttare från 2017.

Distansritt är en liten gren i Skåne, där övriga grenar är stora. Vi vill med den här
satsningen sätta distansritten i vår region på kartan i hästsverige. Att samarbeta över
klubbgränser och discipliner är ett vinnande koncept säger Ulrika Lönnqvist,
tävlingsledare och ordförande i Anklams distansryttarsällskap. Vi har mycket att lära
av varandra och att klubbarna kan hjälpas åt att dela funktionärsbördan som är stor
både för distansritt och fälttävlan, som är kärnverksamheten när det kommer till
tävling för Öveds Jakt- och fältrittklubb, gör det ideella arbetet både lättare och
roligare.
Skåne har många fördelar när det kommer till hästsport. Vi har nära till kontinenten
och en bra och varierande natur att rida i. Att våren dessutom kommer tidigare i de
södra delarna är ett faktum som kan nyttjas till att få en bra start på säsongen för de
ryttare som väljer att komma hit och tävla. Vi är väldigt glada och tacksamma över att
Familjen Ramel låter oss arrangera ritten på deras marker. Att kunna samarbeta med
markägare att med ett stort hästintresse är en förutsättning för att kunna ordna en
bra tävling i distansritt, säger Ulrika.
Under flera år har vi sett att tävlingar i de södra delarna har lagt ner en efter en vilket
gör att möjligheterna för aktiva ryttare i Skåne begränsas. Vi vill ändra på detta och
satsar därför för att få en positiv förändring där vi hoppas att fler arrangörer följer
efter. Det är heller inte omöjligt att Anklams distansryttarsällskap kan arrangera fler
tävlingar om året eller utvecklar Övedsritten med fler klasser framöver om klubben
kan växa fortsätter Ulrika. Satsningen har redan lockat stort intresse från många
långväga ryttare och det gläder oss som arrangör att eliten i Sverige vill komma hit
och rida.
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