Verksamhetsberättelse Lejondals Ryttarförening 2011
Styrelsen för Lejondals Ryttarförening lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2011.
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:
Vivi Lundman Thors ‐ Ordförande
Inger Sobeus – vice ordförande, tävlingsansvarig
Ann Rundlöf ‐ kassör
Pia Litz ‐ sekreterare
Maria Wolmestam ‐ utbildningsansvarig
Lollo White ‐ suppleant
Maria Forsberg ‐ suppleant

Aktiviteter
Träningar
Under året har ett stort antal träningstillfällen funnits. Regelbunden träning för våra duktiga
B‐ och C‐ tränare i dressyr; Siv Birgersson, Fia Klarbrant, Ann Rundlöf , Marit Flyhammar
samt Nina Bengtsson. Dessutom har vi haft möjlighet att träna för olika gästtränare såsom:
Bo Jenå grenledare i dressyr och internationell domare; Martin Ågevall tysk
beridareutbildad; Urban Nordström; Sophie Fleming‐Tärnström samt Eva‐Karin Oscarsson.
Våra domare Fia Klarbrant och Inger Sobeus har haft programridning vid ett flertal tillfällen.
Camilla Cederborg och Marit Flyhammar håller regelbundet Bom‐ och Hoppträningar på
söndagkvällar.
”Tant‐gruppen” är en mycket välbesökt aktivitet som infaller på lördagseftermiddagen imån
av tid från våra tränare Siv & Fia.

Övriga aktiviteter
Under hösten hade vi 2 uppskattade aktiviteter:
Säker Häst träning med Ulla‐Carin eller UC som hon kallar sig själv. Säker Hästträning syftar
till att lära sig förstå sin hästs beteende och går helt enkelt ut på att ryttaren ska samarbeta
med hästen med utgångspunkt från hästens naturliga beteende/instinkt.

Martin Ågevall hade en uppskattad Clinic där vi fick se 5‐6 ekipage ta del av Martins
erfarenheter från sin beridarutbildning i Tyskland. Målet med Martins träning är att få en glad,
lättriden och sund häst som med lätthet och positiv inställning till arbetet utför sina rörelser!
Vi har fått en ny Webmaster och en ny hemsida. Vi är mycket glada att Annika Lindholm har
tagit över som Webmaster och därmed kommer se till att vår hemsida blir aktuell och
informativ. Annika har ordnat så att vi också har fått en ny domänadress. Vi heter numera
www.lejondalsrf.se . På hemsidan kommer vi ha en uppdaterad kalender där du kan se
aktiviteterna som finns. Det kommer underlätta för allas planering att kalendern är aktuell.
Skicka mail eller SMS till Webmastern för uppdatering. Hur du gör får du info om på
hemsidan.

Funktionärsfest och andra trivselaktiviteter
Några trivselaktiviteter under året – På årsmötet åt vi en härlig smörgåstårta;
Funktionärsfesten som vi hade i september, dit kom c:a 40 personer. Vi hade dessutom en
välbesökt lunch på KM som i år slog alla rekord på deltagande.

Investeringar
Målning av hindermaterial
Våra medlemmar har fräschat upp vårt hindermaterial genom att måla bommarna.

Speglar
Vi har nu fått 4 st nya speglar i manegen. Den tidigare långsidespegeln flyttades till
läktarkortsidan. Det har uppskattats av alla medlemmar som rider i vårt ridhus. Föreningen
har bidragit med 30.000:‐ och vi tackar Lou som stod för resterande kostnader.

Klockor
Dessutom har vi investerat i 3 st klockor som vi använder på framridningsbana, collect ring
samt vid sekretariatet i samband med tävlingar.

Tävlingar
Roligt att se är att föreningen har varit mycket aktiv på tävlingsbanorna under året – Vi hade
totalt över 406 starter under året. År 2010 hade vi 268 starter – det är en ökning med 51%!
Flera av våra ekipage har kvalat till nya klasser – så vi ser med stor tillförsikt fram emot nya
framgångar under 2012.
Under 2011 hade vi lag i 3 divisioner av allsvenskan (div I, II, III).
Föreningen anordnade 3 st tävlingar under året.

Den första tävlingen anordnades i april. Det var en tävling för allsvenskan Division 2. Vi fick
höga betyg av vår överdomare för en säker och väl arrangerad tävling.
I maj hade vi vår stora inbjudningstävling som även i år var under 3 dagar. Totalt c:a 180
starter i 6 klasser. De första 2 dagarna var det fint väder och vi kunde tävla på vår fina
utebana som precis hade fått nytt underlag. På söndagen var vädrets makter inte med oss
utan vi fick flytta in i ridhuset. Våra sponsorer under tävlingarna var Ridhuset i Bro; Guro
Ridshop och sist men inte minst Lou Talamo och Lejondals Slotts kockar.
Årets sista tävling var KM i oktober – Här tror vi att vi slog deltagarrekord med 20 starter.
Vinnare i KM 2011 blev Minna Ahokas på 67,87%. Domare var Elisabeth Lette som stannade
kvar över lunchen och gav oss generell feedback på våra ritter.

Övrigt
Våra hemmatävlingar och aktiviteter kräver våra medlemmars engagemang och sker helt
utan ersättning från klubben. För att kunna fortsätta och hålla tävlingarna på en hög och
intressant nivå behöver vi uppslutning från alla.
Vi vill tacka alla medlemmar och deras familjer som bidragit med olika uppgifter som
uppkommer under ett föreningsår.
Vi från styrelsen är mycket tacksamma för ert engagemang och allt som ni gör för att alla
skall trivas i klubben och på Lejondals aktiviteter.
I slutet av 2011 var vi 74 medlemmar (2010 var vi 77 st)
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