Lejondals Ryttarförening
Verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen för Lejondals Ryttarförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
året 2006.
Aktiviteter
I februari anordnades en miniclinic med Ubbe Nordström. Clinicen hölls utan inbjudan av
externa gäster med deltagande ekipage från gården. Ubbe har även löpande hållit träningar
på gården.
Tävlingar under året
Tre ekipage, Siv Birgersson (Grannox), Åsa Talamo (Cartier) och Märit Olofsson (Cosby)
deltog i Lag-SM på Djursholm i september. Föreningen har under året inte ställt upp i några
divisionsammanhang.
Hemmatävlingar
Årets inbjudningstävlingar hölls 10-11 juni med klasserna Msv B:3 och FEI Prix S:t Georg
(regionala) den 10 juni samt LA:4 och LA:6 (lokala) 11 juni. Under dessa tävlingar var det
totalt 109 starter av 134 anmälda. Vidare har även Skol-DM i ponny hållits på gården. Av 40
anmälda hade vi 38 startande ekipage. Under en kväll i september hölls även Breeders kval
för unga hästar där vi hade 25 startande ekipage (7 kvalade).
KM som hölls i slutet av oktober hade i år 9 deltagare (fg år 16!) Årets klubbmästare blev Åsa
Talamo på Cartier som red hem segern med 64% i en Int. I, domare under dagen var Elionor
Westin.
Samtliga hemmatävlingar kräver våra medlemmars engagemang och sker helt utan
ersättning från klubben. För att vi skall kunna fortsätta att hålla våra tävlingar behöver vi fler
aktiva medlemmar under våra tävlingsdagar. Samtidigt vill vi tacka de medlemmar med
familjer som troget ställer upp och arbetar under dessa dagar.
För enskilda medlemmars resultat hänvisar vi till vår hemsida; www.lejondalsrf.com. Glöm
inte bort att rapportera in dina resultat till vår Web-master.
Övrigt
I slutet av 2006 var vi 76 (74 fg år) medlemmar, varav 6 (11 fg år) är stödmedlemmar (inte
aktiva ryttare).
Under året har vi uppfräschat vår gamla loga. Vi har även tagit fram nya klubbjackor, och har
haft möjlighet att lägga logan på egna schabrak till förmånliga priser.
Vi hänvisar till löpande information på ovanstående hemsida, då vi inte har möjlighet att
vända oss till enskilda medlemmar.
Klubbens resultat för året är 16.941,50 (3.095 fg år) kronor. Likvida medel uppgår till
58.631,27 kronor vid årets slut.

