Verksamhetsplan & Mål 2016
Landslag Dressyr

Verksamhet
I nuläget har vi många nya ekipage på hög internationell nivå. Nästa år så vi ser en bra
återväxt vilket säkrar för en spännande framtid. Glädjande har vi många ekipage som
närmar sig spetsgruppen. Spetsgruppen består av ryttare som rider på 72 % och däröver.
Gruppen består av 7 stycken ryttare där alla har hästar som kan ingå i ett landslag.
Målet 2015 var att klara av kvalet till OS i Rio vilket vi glädjande lyckades med samt en
hedersam femteplats slagna med endast 0,9 av Spanien.
Organisation & Ansvarsfördelning inom landslagsledningen
Förbundskapten:
Förbundskapten Bo Jenå (seniorer, U25)
Landslagsledare:
Tina Due-Boje (Young Rider)
Marianne Söderberg-Essén (Juniorer)
Bobo Lundberg (Ponny)
Veterinär:
Jonas Tornell
Verksamhetsplan 2016
 Arbeta fram/sätta upp riktlinjer för hur varje del av landslagsledning skall jobba.


Göra en ”mall” för hur ”dressyren gör” vad gäller mönstring, träffar, gemensamma
träningar, ryttarens skyldigheter mm. Detta ska gälla för alla dvs ponny, junior, unga
ryttare och seniorer.



Seniorsidan ska få fullt fokus på OS. Framförhållning avseende planering och
ekonomi krävs såväl för ryttarna som för DK.



Tillsätta resurser för målinriktad träning samt lagom dos tävlingar
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Bredda antalet ryttare i internationellt tävlande.

Prioriterade områden under 2016
 Förbundsträningar


Tränare med på tävling



Nations cup



WC deltävlingar och final i Göteborg



OS RIO

Målsättningar 2016
 Målet för 2016 är OS-medaljer i Rio
 Vårt andra mål för 2016 är att ha tre ryttare till WC-final i Göteborg.
 Vårt tredje mål för 2016 är att delta i Nations Cup. Vid deltagandet är målet att
vinna så många omgångar som möjligt
Grenens planerade aktiviteter under 2016
 Avsutten träff våren 2016 med tex Kjell Enhager.


Träningar för Louise Nathhorst i norra gruppen och Jonny Hilberath i södragruppen
samt för vår supervisor Kyra Kyrklund vinter och vår inför RIO.



Teamträffar med Kjell Enhager för spetsgrupp och längre fram OS laget.



Programridning/genomgång och utvärdering av Kur program med hjälp av
domare Katrina Wust från Tyskland.



Träffar för OS aktuella med SOK team under våren.

Områden vi skulle vilja satsa på med ökade resurser
 Ge ökade tävlingsbidrag för våra landslagsryttare samt ekonomiska resurser för
medföljande tränare


Tillsätta en landslagsledare för Childrens Competition



Tillsätta en landslagsledare för U25



Utse en särskild tränare för ponnyerna för en enhetlig utbildning
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