Verksamhetsberättelse för Kattlebergs Ryttarförening
Styrelsen för Kattlebergs Ryttarförening avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden
2014-01-01 – 2014-12-31.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Birgitta Johansson
Sekreterare: Anna-Karin Hessfelt
Kassör:
Lena Karlsson (adjungerad)
Ledamöter: Helena Granholm
Lotta Åkerström
Emelie Ståhl
Helena Blomqvist
Suppleant:
Petra Andersson
Adjungerad: Annika Teibl
Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under året haft 5 protokollförda möten.
Medlemsutveckling
Antal medlemmar per verksamhetsårets sista dag 64 st.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls på K Ridcenters anläggning i Älvängen den 16 februari.
Ponnyridskola
Klubben har i under året i samarbete med Annika Teibl och Mosskärra AB bedrivit ponnyridskola.
Tävlingsarrangemang
30-31 augusti var föreningen med som medarrangörer vid Ale-Jennylunds Ridklubbs regionala
hopptävlingar. Vi bidrog med funktionärer till banbyggnationen på fredagen innan och till banan och
kaféet under tävlingsdagarna.
22-23 november genomförde föreningen sina klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Tävlingen
arrangerades tillsammans med K-Ridcenter. I både hoppning och dressyr kom 12 ekipage till start i
KM-klassen.
2014 års klubbmästare:
Hoppning:
Amanda Wendt - Robby
Dressyr:
Petra Andersson - K´s Nejlika
Kombination: Amanda Hessfelt - K´s Ingefära/K´s PiriPiri
Lagtävlande
Under året har vi deltagit med lag i ett antal olika serier, med framförallt fina framgångar på
dressyrsidan.
Division II dressyr, häst
Under våren deltog klubben i Division II, dressyr, häst. Den första omgången reds i Ed där blev det en
andraplats för laget. Resultatet i den andra omgången i Grästorp blev ännu bättre, förutom en rad
individuella placeringar blev det där seger för laget. I finalen i Mellerud blev det återigen en andraplats
för laget, men tillsammans med de fina resultaten från tidigare omgångar räckte det till seger totalt i
serien! De som deltog var Angelica Ahl Eriksson - Arlington, Amanda Hessfelt - K´s PiriPiri,

Alexandra Larsen - Fantasia och Rebecka Konradsson - Up to Date van de Noordheuvel och Mollie
Palm - Don Curioza.
Division II hoppning, ponny
Klubben hade även med ett lag i Ponnyhoppnig division II. Red i laget gjorde Amanda Wendt –
Robby, Emma Karlsson – Babushkas Krasotka (Cala), Åsa Marmqvist – Ruta, Elin Gustafson –
Cathay Pacific, Sigrid Larsen Elke – Memphis, Emelie Hirsch – Cleopatra, Rebecca Loman – Beauty
Flight. Inom laget togs några individuella placeringar och i finalomgången blev laget andraplacerade.
Trots goda insatser från samtliga ekipage räckte tyvärr inte resultaten till en placering totalt i division
II denna gång.
Gotacupen hoppning, ponny
Vi hade med ett ponnylag i Gotacupen. De tre omgångarna reds i Mellerud, Nygård och Grästorp.
Våra ryttare fick med sig en hel del individuella placeringar och felfria rundor, men i lagklassen räckte
det inte riktigt hela vägen. Deltog i laget under seriens gång gjorde Åsa Marmkvist - Ruta, Emelia
Åsvattne - Gnistra, Elin Gustafsson - Chathay Pacific, Ebba Gustafsson - ET Radicle, Hanna
Sandström - Rocky och Emelie Hirsch - Kleopatra.
Division III dressyr, häst
I augusti var det premiär för division III-dressyren på häst. Klubbens lag inledde på bästa sätt med
seger i första omgången i Grästorp. I den andra omgången i Mellerud blev det placering igen, denna
gång en tredjeplats. När finalen avgjordes i Trollhättan blev det en sammanlagd andraplacering i
serien. Deltog i laget gjorde Amanda Hessfelt - K´s Ingefära/K´s Rooibos, Anette Niklasson - Meija,
Helena Blomqvist - K´s Rooibos, Anna-Karin Hessfelt - K´s Seasalt, Fia Niklasson - K´s Nejlika,
Angeline Farhoumand - K´s Kyndel och Birgitta Johansson - K´s Ingefära. Lagledare var Amanda
Hessfelt. Förutom lagplaceringarna blev det också en massa individuella placeringar för ekipagen,
både i för- och lagklasserna.
Individuella resultat
Klubben har under året haft 30 licensierade tävlingsryttare på ponny och häst.
Tre av föreningens ryttare har tagit rankingpoäng under året, efter placeringar på regional nivå.
Rebecka Loman och Beauty Flight var mest framgångsrika med ett flertal placeringar på LB- och LAnivå i hoppning. Även Emma Karlsson - Babuschkas Krasotka (Cala) och Cecilia Olsson - Fantasia
har tagit poäng i hoppning.
Ungdomssektion
Under året har Kattlebergs RFs Ungdomssektion blivit mer aktiv. En ny styrelse valdes bestående av
ordförande Amanda Hessfelt, och ledamöterna Amanda Wendt, Emma Karlsson, Åsa Marmqvist samt
Rebecca Loman. US arrangerade en ”Luciahoppning”, en clear-round hoppning för barnen i klubben
med rosett och lussebulle till alla deltagare. Dagen blev mycket lyckad med flera fina rundor och både
deltagare och funktionärer var mycket nöjda.
Övrig verksamhet
Under året har en del av hinderparken underhållits och målats om.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställt upp vid våra olika aktiviteter under året och
representerat föreningen med fina framgångar på tävlingsbanorna!

