Anteckningar från Dressyrkommitténs möte 071222
Närvarande: Diana Barck, Hanna Barck, Annette Löfgren, Victoria Löfgren, Helena
Holm, Laila Wollberg, Ann Dalve
Klubbdressyren 20/1
Laila kollar hur det är med ljudanläggningen. Om vi har en egen eller om vi har kvar
den vi fått låna.
Ann lägger ut prop och anmälningslista, samt försöker samla ihop funktionärer.
Beställer även harvning av ridhusen.
Alette Camnert är bokad som domare.
Programridningen 24/2
Eftersom Pia Sohl inte vill ha fler än 12 starter på en programridning, så
preliminärbokar vi henne en söndag till. Ann kollar med Kristina Printzlow om lämpligt
datum och kontaktar Pia.
Fler funktionärer
Det behövs alltid upplärning av fler funktionärer till framför allt speaker och
domarsekreterare. Programridning är ett bra tillfälle att lära upp nya, när det inte är
tävling. Inför 24/2 så jobbar vi lite extra för att hitta fler som vill lära sig. Framförallt
speaker och protokoll-skrivare behövs.
Lokal/regional tävlingar i vår
Det kommer att installeras ett nytt program i sekretariatets dator, ”Equipe”. Annika
meddelar när det är installerat, och kallar till upplärning. Minst två stycken (gärna fler)
från Dressyrkommittén lär sig detta.
Ann meddelade också att hon inte vill ta något förarbete för dessa tävlingar.
SISU
Efter dagens möte, som är det sista för 2007, kommer Ann att fylla i närvarolistan till
SISU och skicka in denna.
Dressyrstaket
Det behövs ett nytt dressyrstaket. F n så rids alla tävlingar på för bred bana i
ridhuset. Annette hade med sig bilder från olika firmor som säljer dressyrstaket.
Kostnad ca 13000:-. Ett sådant staket kan även användas utomhus, om
gruspaddocken görs i ordning. Ärendet ska tas upp igen på nästa
tävlingssektionsmöte (när?).
Egen sektion?
Alla i kommittén var överens om att vi inte är intresserade av att bilda en egen
sektion, utan vill fortsätta som tidigare som en del av Tävlingssektionen.
Vid pennan,
Ann Dalve

