Vad har hänt under hösten
Vi har haft med flera lag i div 2 i Allsvenskan.
Ponnylaget vann i hoppningen och i dressyren kom ponnylaget 2:a av 4 lag.
Hästlager i dressyr kom på 2:a plats medan hopplaget inte genomförde div 2 pga
skadade hästar.

Tävlingar
Under 2014 arrangerar SRS följande loka tävlingar:
Datum
18 maj
Hoppning, häst (div 3)
14 juni
Dressyr, häst (final div 3)
15 juni
Dressyr, ponny (final div 3)
31 augusti
Hoppning, ponny och häst (div 2 för ponny)
Datum för klubbtävlingar kommer på hemsidan.
Funktionärer
Tävlingssektionen Tackar alla medlemmar som varit funktionär på någon/några av
årets alla tävlingar. Utan er blir det inga tävlingar!
SRS kommer att på hemsidan publicera på vilka tävlingar du som medlem ska vara
funktionär på. Kan du inte vara funktionär på den tävling som du har blivit tilldelad så
går det bra att byta med någon annan, men det är viktigt att du meddelar
tävlingssektionen om bytet.

Allsvenskan 2014
Håll koll på hemsidan du senast kan anmäla ditt intresse av att rida i något av våra
lag i Allsvenskan under 2014
Under våren så går div 1 och 3 och under hösten går div 2.
SRS kommer att ha en lagträff i början av 2014.

Resultat
Skandinaviskt mästerskap
Galopp, ponny
2:a Julia Blom - Almnäs Macarena
3:a och Erica Lindström - Lilla Vargen
Svensktmästerskap
Galopp, ponny

1:a Julia Blom - Almnäs Macarena

Riksmästerskap
Working Equitation, ponny

1:a Louise von Heideken – Jipi Taub

Distriktsmästerskap
Dressyr, ponny
1:a Nora Lund – Gin
Fälttävlan, ponny
2:a Louise von Heideken – Jipi Taub
Dalva de Oliveira cup
Galopp, ponny
Klubbmästare
Dressyr, ponny
Dressyr, häst
Hoppning, ponny

1:a Julia Blom - Almnäs Macarena

Louise von Heideken – Jipi Taub
Åsa Blom – Scilla
Louise von Heideken – Jipi Taub

Smedstorps Cup
Dressyr, ponny
1:a Louise von Heideken – Jipi Taub
Dressyr, häst
1:a Erika Karlsson – Porsche Life
2:a Jessica Lundquist – Simbelmyne
3:a Susanna Isberg – Herkules
3:a Åsa kempe – Dunja
3:a Malin Karlsson – Sigge
Hoppning, ponny 1:a Agnes Olsson Wevel – Fighting Spirit
Hoppning, häst
1:a Åsa Kempe - Dunja

Grattis även till alla som varit ute på tävlingsbanorna i
klubbens färger.

Nyheter
Roligt för Smedstorps RS är att tillströmningen av nya medlemmar har ökat detta år.
Nya dressyrryttare och hoppryttare har anslutit sig till vår lilla men växande klubb.
Även de nya galoppryttarna gör ett stort uppsving till klubben. Vi har i dagsläget
ryttare som tävlar i dressyr, hoppning, fälttävlan, galopp och Working Equitation. Det
är väl bara voltige och körning som fattas…
Det gör att klubben märks mer ännu mer utåt, på de olika tävlingsbanorna.

Klubbkläder
Smedstorps RS bytte innan sommaren till en ny leverantör av klubbkläder.
Leverantör är nu Prima4you.se
Du gör själv din beställning och får leverans inom några veckor.
I priset inkluderas brodyr med SRS:s logga.
För att se sortiment och göra beställning kan du använda dig av länken på
hemsidan.

Hemsidan
Du kommer väl ihåg att skicka in reportage och annat kul till våra hemsidesansvariga
så övriga i klubben kan läsa om detta.
Ansvarig/redaktör för hemsidan är Åsa Kempe och Jessica Lundqvist. Skicka ett mail
till smedstorpsrs@gmail.com så ser de till att det kommer ut på hemsidan.
Tänk på att du som medlem håller dig uppdaterad vad som händer i klubben. Du gör
det genom att läsa på hemsidan eller följa SRS:s Facebooksgrupp.

Årsmöte
Datum: 8 februari 2014.
Mer information kommer på hemsidan

