Verksamhetsberättelse för Kattlebergs Ryttarförening
Styrelsen för Kattlebergs Ryttarförening avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden
2015-01-01 – 2015-12-31.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Line Norlin
Vice ordförande: Lotta Åkerström
Sekreterare:
Emma Andreasson
Kassör:
Angeline Jarlén
Ledamöter:
Helena Granholm
Mia Gustafsson
Fia Niklasson
Rebecca Loman (US representant)
Suppleanter:
Petra Andersson
Helena Blomqvist
Emelie Rosell Ståhl
Kristin Schyberg
Emma Karlsson (personlig suppleant åt Rebecca Loman)
Adjungerade:
Lena Karlsson
Annika Teibl
Styrelsemöten
Föreningens styrelse har under året haft 4 protokollförda möten.
Medlemsutveckling
Antal medlemmar per verksamhetsårets sista dag 43 st.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls på K Ridcenters anläggning i Älvängen den 21 februari.
Tävlingsarrangemang
Under våren fanns föreningen med som medarrangörer för två av Nygårds RS tävlingar. Först bidrog
vi med ett par funktionärer 12 april när det var premiär för division III i dressyr. Sen var vi ett större
gäng, 15 stycken som hjälpte till på finalen av Gotacupen i ponnyhoppning 6-7 juni. Några med
banbyggnad på lördagen, resten under söndagens tävling.
Även under hösten bidrog klubben till Nygårds RS arrangemang. 5-6 september när division IIdressyren reds där fanns några Kattlebergare med som funktionärer.
21-22 november genomförde föreningen sina klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Tävlingen
arrangerades tillsammans med K-Ridcenter. I hoppning var det 11 ekipage och dressyr, 10 till start i
KM-klassen.
2015 års klubbmästare:
Hoppning:
Emma Karlsson - Cala
Dressyr:
Paulina Wennerlund - Meija
Kombination: Petra Andersson – K´s Nejlika

Lagtävlande
Under året har vi deltagit med lag i ett antal serier och nått fina resultat, framförallt på dressyrsidan.
Division I hoppning, ponny
Den första omgången avgjordes på Grevagården 25 april, där slutade laget 7a. Den andra omgången
arrangerades av Nääs RF på Åby, där slutade laget 6a, liksom i finalen hos Alingsås RS och i totalen.
Under seriens gång representerades laget av Emelia Åsvatne – Geronimo, Amanda Wendt – Robby,
Emma Karlsson – Cala, Rebecca Loman – Beauty Flight, Fanny Teibl – Dandelion och Rebecca
Charlesson – Geronimo. Lagledare var Annika Teibl.
Division II dressyr, häst
I höstens division II-dressyr kom Kattleberg till start med två lag, vilket emellanåt var lite svårt att få
ihop ekipage till. Serien inleddes hos Nygårds RS den 6 september och fortsatte sedan i Grästorp 27
september. Till den tredje omgången i Alingsås 10 oktober fick lag 1, som uteslutande bestått av
ekipage från K-Ridcenter ställa in efter sjukdom i stallet. Lag 2 kom till start. Sammantaget blev det
en rolig utmaning, även om vi med facit i hand inte riktigt hade täckning för två lag. Efter lite skador
och sjukdom på både hästar och människor var det svårt att konkurrera, samtidigt som det
svårighetsmässigt var ett steg uppåt för många. Resultaten var generellt stabila, men inte tillräckligt
starka för att nå den övre delen av resultatlistan. Några individuella placeringar blev det dock under
seriens gång både i för- och lagklasser! Lag 1 representerades av Lena Karlsson – K´s Tiramisu,
Helena Blomqvist – K´s Rooibos, Carina Niemi – K´s Honey, Birgitta Johansson – K´s Ingefära,
Amanda Hessfelt – K´s Rooibos och Fia Niklasson – K´s Nejlika som även var lagledare. Lag 2 bestod
av Erica Bjärne – Labero, Emma Gustafson – Archie Z, Alexandra Larsen – Kleopatra, Angelica AhlEriksson – Arlington och Anne Gustafson – Archie Z, som även var lagledare.
Division II dressyr, ponny
I division II för ponny hade Kattlebergs RF ett allianslag ihop med Nygårds RS. Serien inleddes hos
just Nygård den 5 september. Då slutade laget på en fin andraplats. I den andra omgången 26
september hos RK i Grästorp blev det en tredjeplats. I den sista omgången hos Länghems RK slutade
de som fjärde lag, och blev därmed trea totalt. Från Kattleberg deltog Elin Gustafson - Cathay Pacific
och Ebba Gustafsson – Riscal i laget.
Division III dressyr, häst
I april var det premiär för division III-dressyren hos Nygårds RS. Laget inledde lite trevande och
slutade oplacerad femma i första omgången. I andra omgången blev det däremot succé med seger för
laget! Finalen avgjordes hos sedan hos RK i Grästorp, där blev det en tredjeplacering för laget, vilket
räckte till silverplats i sammandraget! Deltog i laget gjorde Angeline Farhoumand - K´s Kyndel,
Anna-Karin Hessfelt-Stein - K´s Seasalt, Birgitta Johansson - K´s Ingefära, Emelie Rosell-Ståhl - K´s
Tiramisu, Fia Niklasson - K´s Nejlika och Helena Blomqvist - K´s Rooibos. Lagledare var Fia
Niklasson. Förutom lagplaceringarna blev det också en massa individuella placeringar för ekipagen,
både i för- och lagklasserna.
Gotacupen hoppning, ponny
Kattlebergs RF hade i allians med Nygårds RS ett lag i Gotacupen på ponny. I den första omgången
som reds hos Lilla Edets RK slutade laget 7a, i den andra omgången hos Nuntorp HSK blev det istället
en sjätteplats. I finalen gick det bättre, på ”hemmaplan” hos Nygårds blev det vinst för laget! Därmed
blev det en sammanlagd femteplats. De Kattlebergsekipage som red i laget under seriens gång var
Emelie Hirsch – Kleopatra och Felicia Larsen – Gryets Pepito.

Individuella resultat
Klubben har under året haft 40 licensierade tävlingsryttare på ponny och häst.
Mest framgångsrik har hoppryttaren Fanny Teibl varit som samlat ihop 58 rankingpoäng efter
placeringar på regional och nationell nivå, däribland ett flertal segrar. Även Emelia Åsvatne, Emma
Karlsson, Cecilia Olsson och Elin Gustafson har tagit poäng, alla i hoppning.
Amanda Hessfelt och lektionshästen K´s PiriPiri kvalade till Medelsvår B-dressyr genom att nå över
62% i MsvC vid två tillfällen (det första redan 2014).
Ungdomssektion
Under året har Kattlebergs RFs Ungdomssektion blivit mer aktiv. En ny styrelse valdes bestående av
ordförande Rebecca Loman och ledamöterna Amanda Wendt, Emma Karlsson, Åsa Marmqvist och
Ebba Gustafsson.cca Loman.
I mars ordnade US med deltagande i "Vi i stallet", en tävling i hästkunskap som varje år arrangeras av
distriktets ungdomsförbund. I år gick tävlingen av stapeln i Vara.
Övrig verksamhet
26 maj hade vi den mentala tränaren Anna Beckman hos oss. Ett tiotal medlemmar var med på hennes
föreläsning som även innefattade ett antal praktiska övningar.
3 november deltog Line Norlin och Fia Niklasson vid distriktets tävlingsterminsträff i Vara. Där
diskuterades tävlingsterminen och serieupplägget för föregående och kommande år.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställt upp vid våra olika aktiviteter under året och
representerat föreningen med fina framgångar på tävlingsbanorna!

