Verksamhetsberättelse 2018
2018-01-01 – 2018-12-31

U

ppsala Dressyrsällskap är en förening som vill göra det möjligt för medlemmarna
att utvecklas inom dressyrsporten genom träning och tävling. Vi vill erbjuda
aktiviteter som passar alla dressyrintresserade oavsett nivå och ambitioner.

Vår målsättning är att fortsätta att utveckla UDS som en kvalitetsmedveten klubb med bra

sammanhållning där gott horsemanship och gemenskap står i centrum.
Nytt för i år är att vi erbjudit våra medlemmar ett träningsupplägg vilket har gett goda resultat
på tävlingsbanorna, både individuellt och i lag.
Medlemsantalet för 2018 har varit 70 stycken.
STYRELSEN
Styrelsen har år 2018 bestått av:
–

Ordförande Karin Binazzi

–

Vice ordförande Annika Schnell

–

Kassör Irene Wall

–

Ledamot Emeli Alm

–

Ledamot Anna Jansson

–

Ledamot Anna Pilvinen

–

Suppleant Elin Lindgren

–

Ungdomsrepresentant Celine Eriksson

–

Ungdomsrepresentant ersättare Alma Myrin

Styrelsen har haft 10 st protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte.
Inför tävlingarna har vi även haft telefonmöten.
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
–

Anja Liedström

–

Cina Stenson

–

Jacob Johansson
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Revisorer
–

Revisor Marie-Louise Widgren

–

Revisor Sofie Rasmusson

–

Suppleant Maria Widgren

MEDLEMMAR OCH FANS
2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Totalt antal medlemmar

70

86

100

108

102

Varav under 26

18

29

26

29

23

Varav under 21 (young rider)

15

5

4

12

12

Varav under 18 (junior/ponny) 12

13

12

10

9

Antal fans

1

4

12

4

7

Seniorer

26

41

53

55

64

Juniorer

9

11

10

8

9

1

1

20

13

18

13

Antal utställda licenser

Barn
Endagslicenser

20

EKONOMI
Föreningen har fortsatt en stadig och god ekonomi. De externa tävlingarna har gått med vinst
och klubben erbjuder funktionärerna rabatterat pris på clinicen för Pia Fälth som kommer att gå
av stapeln samma dag som årsmötet.
Då det var osäker vilka allsvenska serier som skulle bli av under 2018 beslutades att istället för
bidrag till lagen, erbjuda medlemmarna ett antal träningar på olika nivåer och för olika tränare där
klubben gick in med visst bidrag till träningskostnaden. På detta sätt var tanken att fler
medlemmar skulle få del av bidraget och att det inte skulle vara beroende av lagdelatagande, eller
vilka allsvenska serier som skulle arrangeras. Dessa bidrag skulle också öka intensiteten i de
aktiviteter som ordnades i klubbens regi, men det kräver också engagemang av medlemmarna att
hjälpas till att arrangera aktiviteter, träningar, föreläsningar, programridningar mm. På det hela
taget känns träningsbidragen som lyckade, men det finns utvecklingspotential, för att öka
engagemanget och få mer pengar tillbaka till verksamheten och medlemmarna.
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Uppsala Dressyrsällkap har under 2018 ordnat en regional och en lokal
dressyrtävling samt ett klubbmästerskap. Den inplanerade vårtävlingen för
ponny blev inställd på grund av för få anmälningar. Tävlingsåret startade därför med den årliga
Kräftdressyren i september och avslutades den 9 december med klubbmästerskapet. Samtliga
tävlingar har arrangerats på Tuthammarens Ridcenter och planerats och genomförts av UDS
styrelse och medlemmar. Vi vill rikta ett stort TACK till samtliga funktionärer som med glatt
humör ställt upp och bidragit att tävlingarna kunnat genomföras. UDS är känd för sina
välarrangerade tävlingar och vi kan konstatera att vi även i år genomfört samtliga tävlingar med
kvalitetsflaggan i topp!

Kräftdressyren 8 september Tuthammarens Ridcenter
Den 8 september kl 08.00 slog vi upp portarna till årets
Kräftdressyr, denna gången höll vi till på Tuthammarens
Ridcenter. Klasserna för dagen var Ängeby Ryttargårds lilla pris –
en Msv C:2 med elva startande där Kerstin Nilsson dömde.
Därefter följde Msv B:2 med 17 startande, även den klassen dömdes av Kerstin Nilsson.
Dagen fortsatte med en Msv B.5 med 17 startande och klassen dömdes av Eva Rydström, AnnChristin Ekström och Kicki Ödman.. Dagen avslutades av Ängeby Ryttargårds stora pris – en
FEI Prix S:t Georges som dömdes av samma domartrio som i klassen före. 15 ekipage kom till
start och överdomare för hela dagen var Ulla Andersson
Ängeby Ryttargårds Lilla och Stora pris är vandringspriser som i år gick till Elsa Karlsson från
Enköpings Ridklubb (Ängeby Ryttargårds lilla pris) och till Josefin Ådeby från Ledingenäs
Dressage Club (Ängeby Ryttargårds stora pris). Grattis till fina prestationer!
Vi säger såklart även grattis till alla fina UDS-prestationer och riktar också ett stort tack till alla
duktiga funktionärer.
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Hösttävlingen 14 oktober
Hösttävlingen den 14 oktober bjöd på en strålande vacker dag som gjorde det lätt för alla
tävlande ekipage och funktionärer. Dagen började med LB:2 med 26 starter och 7 placerade.
Domare var Kristina Alderheim, Maria Nilsson var överdomare i båda klasserna. Nästa klass var
en LB:3 som också var final i div III Zon 2 med 30
starter och 8 placerade, domare Kerstin Nilsson. UDS
var väl representerade i båda klasserna och i år gick de ut
som det segrande laget både i den här omgången samt
segrare i division 3. Laget bestod av Jenny Arvenäs
(lagledare), Elin Svonni, Maria Wengelin och Helena
Ahlqvist-Graff. Lagklassen sponsrades av Rifum Bygg
Elin Svonni

och anläggning AB. Stort grattis till segern och tack till
alla funktionärer för er insats och ert glada humör!

KM 9 december
Den 9/12 arrangerade vi KM på Tuthammarens ridcenter med Roger Ohlson som enväldig
domare. Varje deltagare fick ca 20min på sig inne på banan och de tävlande red sin högsta
startande klass under senaste året. Efter ritten gav Roger Ohlson värdefulla tips och
kommentarer. Samtidigt serverades fika på läktaren för de som tittade på! Vinnare blev Jacob
Johansson som tillsammans med sin häst Gino red ihop 69% i LB:3 och tvåa kom Sofie
Rasmusson som red på Jonathan Ess i MsvB:5. De samlade ihop 68.8%. Stort grattis!

REPRESENTATION PÅ TÄVLINGSBANORNA
Uppsala Dressyrsällskap är i huvudsak en tävlings- och
träningsklubb. Därför tycker vi att det är väldigt roligt när
vi hör och ser rapporter från hela vårt avlånga land när
UDS ekipagen är ute och tävlar.
Under 2018 har vi haft 59 st tävlande ekipage för
Uppsala Dressyrsällskap – från Lokal till Elit nivå. Av de
tävlande är 15st juniorer.
De flesta av Uppsala dressyrsällskaps medlemmar har
under 2018 tävlat på LA-Msv C nivå. Flera av dessa har
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Ida och Celine

under året säkrat kval och även debuterat i Msv B och flera medlemmar som säkrat kvalen till
Msv A / S:t George under året.
Vi har även ryttare som säkrat kval till Svår klass
Lag SM
Första helgen i augusti var fyra UDS-ekipage, Elin Lindgren – Hennesy, Emeli Alm –
Jonathan, Åsa Gamvik – Bardenoo och Irene Wall – A Lot Of Falcon på Öland och
representerade klubben på Lag-SM, som hölls i 30 gradig värme.
Tyvärr kvalificerade sig laget inte vidare till finalen, men
alla presterade bra utifrån sina förutsättningar. Tävlingen
var målet efter en gemensam resa tillsammans under
våren. Från början var det sex ekipage som gjorde denna
satsning och drog in flera fina sponsorer som gjorde
satsningen möjlig. Ekipagen har bla tränat för Pia Fält och
Kristian von Krusenstierna och haft programridning för
Gustav Svalling. Utöver detta så träffades laget vid flera
tillfällen för att bara rida tillsammans. I juli åkte hela
gänget till Mariefreds meeting som generalrepetition. Allt
Irene Wall

detta gav en härlig laganda och underbara minnen.

Championat
Vi har även i år haft ett championat i klubben. Championatspoängen tilldelas enligt TR och för
lokala resultat har klubben tagit fram en egen poängtabell och ekipagen har själva fått rapportera
in sina resultat till klubbens resultatansvariga.
2018 års championat vanns av Åsa Gamvik på Bardeeno med 120 poäng. Åsa kom även 2:a
med sin andra häst Rohan på 70 poäng. På tredje plats kom Celine Eriksson på Candela med 57
poäng.
Grattis till alla fina resultat under året!
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Flyinge Breeders Trophy
Uppsala dressyrsällskap hade i år två ekipage med till Flyinge Breeder Trophy för unga hästar.
Frida Hedengren kvalade ner till Flyinge tillsammans med sin 3-åring Signum VZ via tre års
testet på 48.5p.
Alexandra Papp kvalade med sin 5-åring Castanô. Båda ekipagen gjorde fina ritter och kom
hem med nya erfarenheter och fick mersmak.

Ponny
Alma Myrin på ponnyn Jacobs Ashe har vart klubbens mest
framgångsrika ponnyekipage under 2018. Ekipaget red ihop 5
poäng i championatet och hamnade på en total fjärdeplats.
Alma red även unghäst SM med sin fina 4-åriga ponny Ragnarps
Globetrotter där de red ihop hela 82%.

Alma Myrin

DRESSYRALLSVENSKAN HÄST OCH PONNY
Häst div III
I division III-laget red Åsa Gamvik, Helena Ahlqvist Graff, Jennie Arvenäs,
Elin Svonni och Maria Wengelin. Lagledare var Jennie Arvenäs.
Omgångarna gick den 16/9 i Sigtuna där laget kom tvåa, den 29/9 på Jälla
där laget vann omgången samt den 14/10 på Tuthammar där laget gick med
vinst igen. Laget segrade i serien!
Lagledaren har ordet: I höstas hade UDS ett riktigt härligt Div 3 lag i
dressyr, jag tar mig friheten att kalla laget för "härliga damer som rider dressyr".
Vi hade aldrig en avsutten träff men däremot så gick vår messenger-grupp varm. Peppen
flödade genom alla omgångar.
Första omgången gick på UPK, Jennie Arvenäs debuterade med sin nya häst Skikkilds Alure,
Helena Ahlqvist Graf red sin Alfons och Maria Wengelin ställde upp med sin Mayflower. Alla
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levererade fint på den spökiga utebanan och laget kom tvåa, Maria och Jennie knep även
individuella placeringar.
Andra omgången gick på läskiga Jälla. Åsa Gamvik och Casper Segur även var med denna gång
och de gjorde en perfekt uppvisning och vann individuellt, Maria och Mayflower placerade också
sig individuellt. Laget vann denna omgång, strax före Jällas förstalag. Det var riktigt
nervkittlande.
Sista omgången gick på Tuthammaren och glädjande nog så var Elins Zinnamon frisk. Vilken
laginsats, alla levererade på topp och kunde sen glatt galoppera runt som vinnare på ärevarvet
med de tjusiga ländtäckena som Helena tagit fram! Utöver laginsatsen så placerade sig även flera
ryttare individuellt. Extra roligt att det gick så bra då vi hade flera väldigt unga hästar i vårt lag.
Häst div II
I division II-laget red Elin Svonni, Maria Wengelin, Celine Eriksson och Alexandra Papp.
Den första omgången gick i Ledingenäs där laget kom trea. Den andra omgången reds på
Upplands-Västmanlands Fältrittklubb och den sista fick laget tyvärr avstå på grund av att ingen
ryttare kunde starta.
Häst div I
I division I-laget red Malin Senned, Maria Nilsson, Cina Stensson,
Malin Grotherus och Anette Simson. Lagledare var: Malin
Grotherus. Div I-laget är ett glatt gäng som haft mycket kul
tillsammans. Laget kände att det var roligt att känna stöttning och
pepp av lagkamrater och att de fick en ”vi-känsla” ute på
tävlingarna.
Omgångarna gick i Surahammar, Wirsbo och Sala.

Malin Grotherus

Ponny Elit
I Elitlaget 2018 red Alma Myrin, Emilia Brolin, Olivia Helen och Isabella Andersson. De tävlade
i Lätt AP:2 och FEI inledande och de är alla överens om att det var otroligt roligt och lärorikt.
MEDLEMSAKTIVITETER
Träningsverksamhet
Nytt för 2018 var att klubben beslutade att inte avsätta pengar för varje lag för träningar eller
annan gemensam verksamhet. Istället ordnades träningstillfällen som var öppen för alla
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medlemmar. Träningstillfällena planerades ut efter
hur lagomgångarna låg i kalendern för att lagen
skulle få bra möjligheter till träning.
10-11 Mars anordnades helgträning för Martin
Umaerus. God uppslutning och nöjda deltagare!
14 April åkte div II ryttarna till Ledingenäs och
hade programträning för Ulrika Pernler
26-27 April anordnades kurs för GP ryttare, och
internationella GP domaren Pia Fälth. Detta var Lag SM ryttarnas första gemensamma träning
men träningen var även öppen för andra medlemmar.
Emeli och Irené

8 maj planerades programträning för Liz Högdal men på grund av för få anmälningar så ställdes
detta tillfälle in.
27 juni anordnades programträning för Gustav Svalling. Detta var Lag SM ryttarnas andra
gemensamma träning men även andra medlemmar deltog.
4 juli åkte Lag SM ryttarna till Ågesta ridcenter och hade träning för Kristian von
Krusenstierna
6 september anordnades träning för Pia Fälth. Träningen var i första hand öppen för Div III
deltagarna men även andra medlemmar deltog.
6 oktober anordnades en ”prova-på-träning” för Maritha Lindstedt i Stall Uggelns nybyggda
ridhus
Den inplanerade yogan med Cia Lambert flyttades från december till januari.
KLUBBKOLLEKTIONEN
Under året har vi haft möjlighet att beställa klubbjackor, pikétröjor och funktionströjor med
UDS-logga på.
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SPONSORER

LARS SKARKE

Ängeby Ryttargård

STORT TACK till årets sponsorer!
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........................

.......................

.....................

Ordförande Karin Binazzi

Vice Ordförande Annika Schnell

Kassör Irene Wall

.......................

.......................

.....................

Ledamot Emeli Alm

Ledamot Anna Jansson

Ledamot Anna Pilvinen

.......................

.........................

Ungdomsrepresentant

Ungdomsrepresentant ersättare

Celine Eriksson

Alma Myrin
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