Årsmelding fra grenleder i dressur
Troms rytterkrets 2015
Stevner:
I 2015 ble det arrangert 16 dressurstevner, hvor 9 av disse var D-stevner og 1 var Lstevne. Det er 8 klubber som har stått som arrangør av disse stevnene, Tromsø
ryttersportsklubb, Skånland stall og rideklubb, Midt-Troms hestesportsklubb,
Langøya rideklubb, Nordreisa rideklubb, Lofoten hestesportsklubb,
Ryttersportsklubben NOR, Harstad rytterklubb.
For første gang har det var arrangert landsstevne i dressur i Tromsø. Der det var
klasser fra LA-VB1. I år har det også vært veldig populært å delta på stevner.
Mange stevner har blitt stengt for påmelding, pga for mange startende. Selv om
man har hatt flere dommere, så har ikke arrangøren mulighet for å ha så lange
stevne dager. På KM dressur, måtte det tas høyde for dag lyset. Har fått
tilbakemelding fra noen klubber der det har blitt et problem med at rytterene
melder seg på for å sikre seg en plass på stevne, men mange melder seg av rett før.
Noe som er synd for de rytterne som har lyst å delta, men blir for kort varsel.
Oppstalling på stevnene har vært et problem på vinterhalvåret!

Årets kretsmesterskap ble arrangert av Tromsø ryttersportsklubb.
Resultatene:
Ponni: 1 plass: Yngvild Jacobsen- Nyruds Juni MTHK
2 plass: Sofie Dyrnes Vangen- Odin Tyler RSKN
3 plass: Andrine S. Horvli- Eliasnes Sofus MTHK
Junior: 1 plass: Lena Lunder- Xter MTHK
2 plass: Sara Jenssen- Armani TRSO
3 plass: Anneli Hermansen- Fakhoor RSKN
Senior: 1 plass: Thea Beate Pedersen-Charlie TRSO
2 plass: Yvonne Passing- Bella Nera TRSO
3 plass: Tone Wiik- Capri TRSO

NNM var i Hammerfest. Det var noen av våre ryttere som tok turen dit.
Cecilie Vangen tok med seg gull hjem i senior og Johanne Grindstein NNM unge
rytter og Lena Lunde NNM junior.
NNM for klubblag var i Mosjøen der det var flere som stilte til lag. Johanne
Grindstein og Tone Wiik vant gull og Elin Sørensen og Ida-Kristine Liland Ouren vant
sølv.
Årets rytter:
Yngvild Jacobsen fra MTHK og Cecilie Vangen fra RSKN.

Kretstreninger:
I tillegg til stevner har det vært arrangert kretstreninger av MTHK og TRSO, der Elin
Sørensen, Tonje Wiik, Willemijn Kloss, Per og Helene Waaler har undervist.

Vi gratulere alle som har fått gode plasseringer. Og retter samtidig en stor takk til
alle som har bidratt for at stevne året 2015 ble et spennende og aktivt år. En stor
takk til arrangørene, sponsorene, teknisk personell, rytterne, trenerne og ikke
minst alle de frivillige ildsjelene i klubbene rundt omkring.

Grenleder Athina Storås

