Lejondals Ryttarförening
Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsen för Lejondals Ryttarförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
året 2005.
Projekt inom föreningen
Under 2005 har en dressyrgrupp startats – Lejondals Dressyrteam. Gruppen är öppen för
samtliga medlemmar i föreningen. Gruppen har under verksamhetsåret haft 5 möten.
Samtliga protokoll är öppna och har delgetts medlemmarna genom uppsättning på
kollektivets anslagstavla. Tanken är att protokollen i framtiden skall finnas på hemsidan.
Gruppens huvudsakliga inriktning är att främja dressyrridningen och att skapa ett gemensamt
forum för samarbete mellan ryttarna på gården. Eftersom det är ett öppet forum har
deltagarna varierat mellan mötena.
Gruppen är skild från styrelsearbetet.
Aktiviteter
I maj anordnade gruppen en Clinic med Pether Markne, där 3 nivåer av utbildade hästar från
gården visades. Clinicen var anordnad med tanken att man skulle kunna finansiera Pether
via SISU-bidraget, med med inbjudna även utanför medlemskretsen och gården. Resultatet
var över förväntan och gav ett överskott om 6.189 kronor inräknat caféintäkter under kvällen.
Styrelsen har beslutat att denna vinst skall balanseras till aktiviteter av liknande slag under
kommande år, dvs den skall komma samtliga medlemmar till nytta genom någon form av
aktivitet eller utbildning.
Tävlingar under året
Lejondals Ryttarförening har i år ställt upp med lag i Dressyrallsvenskan division I och II.
Därvid har även de traditionella hemmatävlingarna varit ”Allsvenska”. Förutom dessa
anordnade klubben även en tävling för unga hästar i samma vecka!
Ett stort tack till Lejondals Slotts kockar som bidrog med mat under tävlingarna. Intäkterna
från deras insats blev 4.600 kronor.
KM som hölls i slutet av oktober hade i år 16 deltagare (fg år 9)! Årets klubbmästare blev
Ann Rundlöf på Fariola som red hem segern med 65,2% i en Msv B:3.
Övrigt
Klubben har investerat i fasta kavallettibommar på gården. Dessa är belägna på ängen
mellan bilvägen och hagarna.
I slutet av 2005 var vi 74 medlemmar, varav 11 är stödmedlemmar (inte aktiva ryttare).
Klubbens resultat för året är 3.095 kronor.

