VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEJONDALS RF 2013

STYRELSEN: Ordf Nina Bengtsson
Vice ordf Fia Klarbrant
Kassör Maria Wolmestam
2:e kassör Vivi Lundman Tors
Ledamot Marit Flyhammar
Ledamot Jenny Pettersson
Ledamot Martin Ågevall
Valberedning: Siv Birgersson, Inger Sobeus
Styrelsen har haft flertal möten.

AKTIVITETERTräning: Under året har ett stort antal träningstillfällen funnits. Regelbunden träning för våra
duktiga B- och C- tränare i dressyr; Siv Birgersson, Fia Klarbrant, Nina Bengtsson, Marit
Flyhammar och Martin Ågevall. Dessutom har det funnits mer eller mindre möjlighet att
träna för vissa gästtränare bl a Sophie Fleming-Tärnström, Urban Nordström, Wieger de
Boer samt Kerstin Andre.

PROGRAMRIDNINGSERIE: En omgång av programridnings möjligheter har anordnats under vintersäsongen.
Domare har varit kompetens från gården. Detta för att ge ryttarna en enkel möjlighet att
under ordnade former rida program.
Domarutb: Stockholms Ridsportförbund har haft en utb förlagd till Lejondal. Där fick en del
ekipage möjlighet att bli bedömda.
Gårdsmöte: I feb hölls gårdsmöte.

TÄVLINGEgna arrangemang: Klubben har anordnat 4 st externa tävlingar under 2013. 30/5 reg
kvällstävling MB, MA. 16/6 reg helgtävling LA, MC. 5/9 nat kvällstävl Int 1, Int 1B. 13/10 reg
helgtävl Div 1 final. Lejondals ryttare har tagit segrar och placeringar vid var tävling.
Vi har även anordnat KM. Värdig klubbmästare blev Anna Lindqvist-Sea Dazzle.

LAGTÄVLINGAR: Vi har deltagit med lag på lag-SM; div 1, div 2 och lag DM.
På Lag-SM hade vi två lag med. Pga sjukdom och andra omständigheter blev resultatet inte
strålande. Dock var lagandan och fighting spirit hos de lagdeltagare som red excellent.
Reserver hoppade in och ryttare bytte klasser med kort varsel. Då Lejondals RF har en
tradition med flera medaljer på lag-SM genom åren ser vi fram mot nya tag 2014.
Ryttare var: Fia K, Anna L, Marit F, Jossan N-E, Nina B och Martin Å.
Div 1 laget gjorde en strålande final och vann sista omgången samt kom totalt tvåa.
Ryttare var: Nina B, Marit F, Martin Å, Cornelia R och Rebecca B.
Div 2 laget kom 3:a i sin final.
Ryttare var: Inger S, Maria W, Ann R och Jessica R.
I lag-DM hade vi två lag med. Ett juniorlag som var där för att lära samt ett seniorlag. Seniorlaget kom placerad 4:a.
Ryttare var: Anna L, Nina B, Marit F, Hanna S, Cornelia R, Josephine N-Ek. Individuell brons
medalj till Nina B- Luchador.
Omnämnande: Under 2013 tog sig en Lejondals Ryttare - Martin Ågevall, in i förbundets
utvecklingsprogram (finns från unga hästar- GP landslag). Detta innebär att ryttaren blir
inbjuden till förbundsträningar, får info om möjliga internationella tävlingar och att
förbundet håller ögonen på ryttaren för framtida utveckling. Vi hoppas flera ryttare kan hitta
inspiration i Martins bedrift och att Lejondal snart har fler ekipage på denna nivå.
Två ryttare har tävlat individuellt SM, Hanna Smith och Josephine Nachemson-Ekwall.
Medlemmar: 2013-12-31 var vi 64 medlemmar.
Tack till: Lou Talamo för att Du vårdar gården och hela tiden försöker se möjligheter till
utveckling av densamma.
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