SMEDSTORPSBLADET
Nu är året snart slut och planeringen har redan börjat för 2015! Vi tänkte i detta
Smedstorpsblad blicka lite framåt men också se hur mycket vi egentligen har gjort under året
2014☺

Tävlingar
Vi har under året haft 6 stycken klubbtävlingar utspridda över hela året, både i dressyr och
hoppning. Dessutom en kombinationstävling med hopp och dressyr men det blev inte så
många starter. Dock hade alla som var där en trevlig dag!!
Dessutom har vi haft 4 lokala tävlingsdagar, två i dressyr och två i hoppning. Det var bra med
starter och vi hade väldig tur med vädret så lyckade tävlingar blev det!
SRS har under året haft många lag i allsvenskan, framförallt har vi i år haft många lag i
dressyr. Ponnylag i dressyr hade vi i Div 3 på våren och i Div 2 på hösten, båda dessa lag
slutade som segrare. Superbra! GRATTIS!!
Vi hade även lag i:
Hoppning ponny Div 3
Dressyr häst Div 3, två lag
Dressyr häst Div 2
Dresyr häst Div 1
Hoppning häst Div 3
Jättekul med så många lag från vår lilla klubb!!
Vi har även haft många fina individuella placeringar i hoppning och dressyr. SRS har också
haft många framstående resultat i ponnygalopp, Working Equitation och fälttävlan som vi
kunnat följa på FB. Jätteroligt att även dessa grenar finns representerade i SRS. Stort grattis
till alla som varit ute och tävlat!
Segrare i årets KM blev
Hoppning ponny: Jonna Pettersson - Amberfields
Suncatcher
Dressyr ponny: Louise von Heideken - Jipe Taube
Dressyr häst: Michalea Kempe - Dunja
Segrare i Smedstorps Cup
Ponny dressyr: Emma Björklund - Sigge
Häst dressyr: Maggan Blom - Dragant
Ponny Hoppning: Louise von Heideken - Jipe Taube
Häst hoppning: Åsa Kempe - Dunja

Andra aktiviteter
Förutom tävlingar har vi även haft andra aktiviteter utan häst som varit väldigt trevliga,
exempelvis grillkväll, städdag för att förbereda inför tävling, Boda Borg och annat. Vi har
detta år installerat en helt ny ljudanläggning som fungerar för både banan och ridhuset, köpt
in nytt dressyrstaket och byggd ett dass till.
Vår servering har gått bra under året och det hembakta kaffebrödet har varit väldigt populärt.

Hemsidan/Facebook
Det är roligt att se att det händer så mycket på FB, fortsätt rapportera där! Vi vill också
väldigt gärna att ni skickar in till hemsidan, både resultat eller något annat ni vill att övriga
medlemmar ska få ta del av. Vi försöker hela tiden uppdatera och hålla hemsidan aktuell.
Kom ihåg att gå in där då och då för att hänga med i det som händer! Åsa Kempe och Jessica
Lundqvist ansvarar för vår hemsida. Vill ni skicka nått så är adressen:
smedstorpsrs@gmail.com

Funktionärer
Vi tackar alla våra medlemmar som har ställt upp som
funktionärer under året, ni behövs för att vi ska kunna
fortsätta ha tävlingar!

Årsmöte
Årsmötet detta år är 7 februari klockan 14.00. Då kommer vi förutom årsmötesförhandlingar
dela ut priser till alla placerade i Smedstorps Cup, uppmärksamma alla som deltagit i våra lag
och gå igenom resultatet på enkäten. SRS bjuder på fika. Kolla hemsidan för mer information.

Rida i SRS lag 2015?
Den 11 januari 15.00 är det möte inför allsvenskan 2015. Kolla vidare information på hemsidan.

2015
Enkäten som nu har funnits på hemsidan för att fyllas i av alla våra medlemmar hoppas vi ska
resultera i att styrelsen får lite tips och idéer som kan göra arbetet ännu bättre till nästa år. Vi
vill förstås att tävlingarna och alla övriga aktiviteter ska passa våra medlemmar och göra att
flera vill komma och utvecklas, hjälpa till eller bara umgås på våra olika aktiviteter.
God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla våra medlemmar!
/SRS styrelse

