
Möte om tävlingar m m inför hösten 2005 
 
Tid: Tisdagen den 21 juni, kl 18.00 – 
 
Plats: KRK, Lektionssalen 
 
Deltagande: Ett 20-tal personer 
 
Babs inledde med att hälsa välkommen och förklarade mötet för öppnat. Någon dagordning 
fanns inte på förhand utan gjordes på plats. Denna fick följande utseende; 

1. Externa tränare 
2. Gemenskapsbildande initiativ och aktiviteter 
3. Lagtävlingar inkl lagledare 
4. Klubbkläder, vojlockar m m 
5. Träningstävlingar och programridningar 

 
Diskussionerna började med fråga 2 - Gemenskapsbildande initiativ och aktiviteter. 
Anncha Kyrk tog utgångspunkten i KRK:s visionsdokument i vilket står att KRK:s 
verksamhet skall rikta sig till ”alla” från nybörjar- till elitnivå. Ambitionen är således hög när 
det gäller att skapa en känsla av gemenskap. Denna skapas genom aktiviteter. Exempel på 
aktiviteter är tävlingar av olika slag och i olika klasser, kurser för grönt kort e t c. Frågan är 
om vi kan göra mer? Detta skulle kunna handla om t ex studiecirklar. Allt behöver inte heller 
handla om hästar. 
 
Efter viss diskussion bildades en grupp bestående av Anncha Kyrk, Anna Ohlsson, Lisa 
Hedlund och Anna Ljungner. Gruppen tänker vidare. Vi gör den känt på anslagstavlan och på 
hemsidan. Alla som vill kan komma med idéer till gruppen. Positiva erfarenheter finns från  
t ex Anncha’s träffar med yngre privatryttare under hösten. 
 
Fråga 1 - Externa tränare.  
Önskemål framfördes om t ex någon extern tränare som kommer till klubben en gång per 
månad. Så har det delvis fungerat på dressyrsidan när det gäller Anki Carlsson. Det rådde 
enighet om att önskemålet framför allt gällde våra egna medlemmar och således inte om 
någon form av utåtriktade aktiviteter. Därför är det viktigt att det - bland oss - finns ett 
tillräckligt intresse och underlag. En handuppräckning gjordes. Denna visade på att underlag 
bör finnas.  
 
När det gäller dressyr så fortsätter vi kontakten med Anki. Förslag på andra externa tränare 
kan framföras till Anncha Kyrk. 
 
När det gäller hoppning så tar Viktoria Varg och Ingrid Ohlsson emot förslag. 
 
I båda fallen gäller att samråd med Babs bör ske innan man / vi skrider till handling. 
 
Fråga 3 – Lagtävlingar, ledare m m.  
Det framhölls att vi självfallet skall ha lag om tillräckligt många vill. Vikten av att intresset 
håller i sig terminen ut betonades. Klubben svarar för anmälningsavgifter. Det gäller också att 
få någon att ta på sig lagledarrollen och till vilken man kan anmäla sitt intresse. 



 
Det framkom att lagtävlingar (division 2) kommer att finnas för såväl ponnies som hästar - 
både i dressyr och hoppning. Vi gjordes observanta på att den första dressyrtävlingen 
(ponnies) äger rum redan den 14 augusti.  
 
Följande preliminära intresseanmälningar gjordes; 
 
Ponny – Dressyr  Ponny – hoppning 
Rebecka Nygren  Rebecka Nygren 
Sofia Scott   Sofia Eriksson 
Sofia Eriksson  Sofia Scott 
Emelie Scott   Emelie Scott 
Charlotte Karlsson   
Anna Ohlsson 
 
Lagledare är Marie Münt och Lagledare – se dressyr ?? 
Susanne Johansson.  
 
Häst – Dressyr  Häst - Hoppning 
Elin Wedin   Carolin Karlsson 
Ingrid Ohlsson  Elin Wedin 
Victoria Varg  Victoria varg 
Karin Ågren   Ingrid Ohlsson 
   Arne Ågren 
 
Lagledare; Karin resp. Arne Ågren tillfrågas. Detta görs av Victoria och Ingrid. 
 
OBS att fler självfallet kan anmäla sig. Från Babs sida rekommenderas en lagsamling före 
första tävlingen. Inför anmälningar m m kontaktas Babs. Anmälningar skall vara inne redan 
den 15 juni. 
 
Ett lag till elitserien – ponny, dressyr har också anmälts, med preliminärt följande deltagare; 
Malin Andersson 
Sofia Olbacke 
Erica Stråhle 
Lisa Hedlund 
Cecilia Eriksson 
 
Fråga 4 – Klubbkläder, vojlockar m m. 
Det framhölls att denna fråga hade med gemenskapskänslan att göra. Därför tog gruppen 
under fråga 1 på sig att arbeta vidare med denna fråga. 
 
Frågan bör tacklas utifrån bl a sammanhanget att det kanske är dags för ett initiativ gällande 
klubbjacka ”rent generellt”. Kontakt bör därför tas med sponsorgruppen - och Marie-Lovise 
Nordgren- i vilken frågan också har lyfts. 
 
Fråga 5 - Tävlingsprogram, programridning m m 
Victoria och Ingrid tar reda på mer om regler som gäller för att anordna träningstävlingar i 
hoppning. Ett alternativ är delvis fler lokala tävlingar. Skillnaden är att man i tränings- eller 
utbildningstävlingar får hålla på tills man har klarat banan. 



 
När det gäller programridning i dressyr gäller det väl ”bara” att någon tar kontakt med någon 
som kan döma och sedan sätter upp en lapp om initiativet. Eva-Lena Scott och Annika 
Hedlund tar på sig att tala med Bertil Renholm och Babs om intresse och möjligheter finns 
från t ex deras sida att döma. 
 
Det beslöts också att dessa anteckningar bör sättas upp på anslagstavlan och läggas ut på 
hemsidan – för kännedom och möjligheter till inspel m m. Babs önskade också att eventuella 
idéer till aktiviteter och initiativ gärna bollas med henne i så god tid som möjligt för 
hänsynstagande i planeringen av höstens verksamheter i övrigt. När det gäller tävlingar så 
framhölls att framförhållningen också måste vara lång om de skall sanktioneras av förbundet. 
 
På gehör och fri hand 
 
Bengt Dahlgren 
  


