Verksamhetsberättelse för Kattlebergs Ryttarförening
Styrelsen för Kattlebergs Ryttarförening avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden
2017-01-01 – 2017-12-31.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Fia Niklasson
Vice ordförande: Lotta Åkerström
Sekreterare:
Emma Andreasson
Kassör:
Angeline Jarlén
Ledamöter:
Amilia Häger
Emelie Rosell Ståhl
Jenny Gull
Suppleanter:
Carina Niemi
Jenny Redenheim
Petra Ambjörnsson
Adjungerade:
Lena Karlsson
Annika Teibl
Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under året haft 3 protokollförda möten.
Medlemsutveckling
Antal medlemmar per verksamhetsårets sista dag 32 st.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls på K-Ridcenters anläggning i Älvängen den 18 februari.
Tävlingsarrangemang
Klubben har under året inte varit delaktig i några tävlingsarrangemang, vi har haft planerade
samarbeten som tyvärr inte blivit av. För att få ställa ut licenser under 2018 har föreningen därför sökt
dispens hos förbundet.
2017 års klubbmästare:
Hoppning:
Hanna Emdén - Rocky
Dressyr:
Helena Blomqvist – K´s Macchiato
Kombination: Emelie Rosell-Ståhl - K´s Tiramisu
Lagtävlande
Föreningen har inte funnits representerat i några lagtävlingar under året.
Individuella resultat
Klubben har under året haft 21 licensierade tävlingsryttare på ponny och häst som representerat
föreningen i både hoppning och dressyr.
Två ryttare har tagit rankingpoäng under året. Mest framgångsrika har dressyrekipaget Amanda
Hessfelt med Dali S varit. De inledde tävlingskarriären med vinst i MsvC:1, vilket följdes av kval och
placering även i MsvB. Sammanlagt blev det 21 poäng under året. Även hoppryttaren Paulina
Wennerlund har tagit poäng, 4 st tillsammans med Quite Caletto TH. De har under året tävlat i klasser
upp till 120 cm, med placeringar i 110 cm.
Amanda Wendt och Caletto vann Ridskolornas Young Talent Challenge i hoppning när tävlingen
arrangerades av Billdals Ridklubb på Åby den 3 september.

Lena Karlsson och K´s Tiramisu har under året kvalat till MsvB och Angeline Jarlén och K´s Kyndel
har debuterat i MsvC.
Därutöver har det blivit ett flertal placeringar på olika nivå i både hoppning och dressyr.
Ungdomssektion
Ungdomssektionen har under varit vilande.
Övrig verksamhet
Delar av hinderparken har underhållits under sommaren genom tvättning och målning. Under våren
köptes även nya skållor in.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställt upp vid våra aktiviteter under året och representerat
föreningen med fina framgångar på tävlingsbanorna!

