VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén har under året bestått av Maria Dahl, Magnus Nyman, Ingela
Axelsson och Ann – Louise Axelsson.
Under året har det hållits fem möten i tävlingskommittén samt två möten där resp.
grenledning varit inbjuden och dessutom har respektive grenledning haft ett flertal
möten under året. Vi har också haft vårt sedvanliga möte om tävlingsterminen.
Under året har ca 12300 starter gjorts på våra tävlingar vilket är en minskning med ca 600
starter mot föregående år. Dessa starter har fördelats på ca 150 tävlingsdagar i fem olika
discipliner.
Under året har arrangerats en repetitionskurs för banbyggare tillsammans med Örebro
Läns Ridsportförbund. Fortbildningskurs hölls på Lillerud för LA domare och LA
aspiranter i dressyr. Vi har hållit tre utbildningstillfällen i Equipe/TDB med Cerrie Hedin
som ledare. Under hösten kom Ridsportens Säkerhetsturné hit till Värmland och vi satte
fokus på säkerheten på tävlingsplatsen.
Under 2009 kunde vi tillsammans med tolv stycken klubbar köpa in en ny
tidtagaranläggning från Equipe som användes under hösten. Vid tre tillfällen
genomförde Magnus Nyman utbildningar med delägarna till denna.
Grenledningen för hoppning har under året bestått av Helen Sörqvist, Barbro Olsson,
Therese Olsson, Maria Andersson, Maria Grane, Carina Sköld och Helena Astin.
I början av året var grenledningen i hoppning med och arrangerade en hoppclinic med
Lennart Lindelöw på Karlstad RK som var mycket uppskattad.
Under året har ridits Div. III för ponny och Div. II för både häst och ponny i distriktet.
När det gäller Div. I för ponnyer hade vi för första gången en egen serie. Det var även ett
värmländskt lag med i Div. I för häst som administreras av Svenska Ridsportförbundet.
Distriktsmästerskap har också ridits som vanligt, ponnyerna tävlade hos Säffle Ridklubb
och juniorer och seniorer tävlade på Equality Line Horse Show där det samtidigt avreds

SM för juniorer, young rider och seniorer. Dessutom har det tävlats i stilbedömning,
Svelandstilen för häst och ponny. Vi har också deltagit i de rikstäckande
stilhoppningarna Mountain Horse Pony Cup och Lamicell Cup.
Grenledningen för dressyr har under året bestått av Clary Lundgren, Anki Carlsson,
Gertrud Carlgren, Veronica Tellfors och Barbro Lindström.
Även här har det ridits Div. III för häst och Div. II för både häst och ponny. Div. I
ponnydressyr reds tillsammans med Örebro Läns Ridsportförbund. I Div. I för häst
samarbetade vi med Dalarnas Ridsportförbund och Örebro Läns Ridsportförbund. Vi har
också haft två lag med i Elitserien.
I dressyren har det också ridits om Distriktsmästerskapen, både juniorer, seniorer och
naturligtvis ponny tävlade alla hos Säffle RK.
Grenledare i körning har under året varit Karin Fredriksson.
Vår enda värmländska tävling på Hannäs hölls som planerat med Wermlands
Körsällskap som arrangörer.
På Hannäs händer det fortfarande saker och området är under utveckling. Vi jobbar
tillsammans med fjord- och islandshästföreningen på ett EU-projekt som
förhoppningsvis ska bidra till ett högklassigt hästcentrum.
I SM enbet, ponny var det värmländskt deltagande genom Karin Fredriksson med Lofty
Sparkling Julia som kunde lägga ytterligare en SM medalj till samlingarna.
Grenledningen i distansritt har bestått av Enar Jonasson, Göran Söderström, Anette
Nyström, Angelica Thuden och Bibi Ljosdal.
Under året har det hållits ett flertal träningsritter på flera olika platser i Värmland och en
distanstävling arrangerad av Föreningen Värmlands Distansryttare. De fick förtroendet
att arrangera Lag SM på sin tävling och klubben som själva deltog med två lag kunde ta
en fin silvermedalj. Årets distriktsmästerskap reds på Billingeritten i Västergötland.
Grenledningen i fälttävlan har under året bestått av Madelene Gustavsson, Carolin
Andersson, Sanna T Gewert, Stina Johansson och Björn Palm.
Distriktsmästerskap har ridits för ponny och seniorer med Trossnäs Fältrittklubb som
arrangörer. De har under året arrangerat tre tävlingar med höjdpunkten under
midsommarens tävlingar. De deltog även med ett lag under Lag SM.

