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Verksamhetsberättelse Lejondals RF 2015
Styrelse:

Maria Söderdahl (ordförande)
Fia Klarbrant (vice ordförande)
Maria Wolmestam (kassör)
Nina Bengtsson (ledamot)
Siv Birgersson (ledamot)
Annelie Smith (ledmot)
Martin Ågevall (ledamot)

Valberedning: Ninni Friberg och Marit Flyhammar

Aktiviteter
Under aktivitetsåret 2015 har träningstillfällena varit många i föreningen tack vare våra
egna B- och C-tränare i dressyr. Föreningen är väl försedd med kompetens genom Nina
Bengtsson, Siv Birgersson, Marit Flyhammar, Fia Klarbrant och Martin Ågevall.
Utöver dessa har Lejondals RF även fått besök av tränare som Kerstin André, Anita
Grande, Urban Nordström och Sophie Fleming-Tärnström.
I september arrangerades en inspirationsdag på Lejondals Gård tillsammans med Krafft.
Tipspromenad på gården, grillning och avslutande clinic i ridhuset där Siv visade
tömkörning, Ubbe visade hur han tränar piaff med egen häst samt tillsammans med
Martin. Finalen stod Nina och Fia för där de bjöd på en spegelritt. Uppslutningen till
inspirationsdagen var mycket god.

Tävling
Lejondals RF stod arrangör för två regionala dressyrtävlingar 2015, båda var
kvällstävlingar med två klasser per tävling. Tävlingarna lockade många startande och
bidrog till föreningskassan.
Lejondals RF fanns traditionsenligt representerat vid Lag-SM som gick av stapeln under
pingsttävlingarna på Strömsholm. Vindarna blåste inte riktigt i Lejondals riktning så
någon finalplats blev det inte. I laget red Suvi Räsinen på Anea, Anna Lindqvist på Sea
Dazzle och Martin Ågevall på Double Diamond. Vi tar nya tag och siktar mot 2016 års
upplaga som arrangeras i Hammarö i augusti.
Våra tävlingsryttare har varit flitiga under året och har tagit flertalet segrar och
placeringar. Värt att nämna är att två av föreningens ekipage debuterade Grand Prix
under 2015, Nina Bengtsson på Don Diesel och Martin Ågevall på Wyona Liberty.
Per 2015-12-31 hade föreningen 61 st medlemmar.
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till Lou som håller oss med sin fina gård.
Lejondals styrelse gm ordförande Maria Söderdahl

