Tävlingsgruppens verksamhetsberättelse 2017
Året som gått har innehållit hela 11 tillfällen med hopp- och dressyrtävlingar, pay and jump/ride,
Hubertusjakt och klubbmästerskap. Sammanlagt har det gjorts närmare 500 starter vid dessa
tillfällen.
69 av de starterna genomfördes i början på maj, då vi hade andra omgången av dressyrens division III
för ponny med tre klasser både på utebanan och inne i ridhuset. Hjo HSKs eget lag i serien visade
stark form och vann lagklassen med stor marginal, något som höll i sig under seriens alla omgångar
och ledde till en totalseger i serien.
Helgen efter bjöd Hjo HSK in till ytterligare en dressyrtävling, denna gång för hästarnas
dressyrallsvenska division III. 80 starter reds denna dagen både ute i paddocken och inne i ridhuset.
Även här hade Hjo HSK med ett lag i serien, men där nådde det inte ända fram till placering.
Efter sommaruppehållet var det dags för en tvådagars regional tävling i hoppning, med ponny på
lördagen och häst på söndagen. Totalt 144 starter gjordes under de två dagarna, och klubben fick
som vanligt mycket beröm för den fina anläggningen och välfungerande tävlingsorganisationen.
Under de här tävlingarna gick vi också upp en nivå i hinderhöjd mot vad vi haft de senaste åren,
något som verkade uppskattas av ryttarna.
Utöver dessa tävlingar har vi även genomfört 3 stycken pay and jump-tillfällen samt 2 stycken pay
and ride. Vi bjöd in till Hubertusjakt på Grenabo Gård sista lördagen i september, något som nu
börjar bli en tradition i klubben och var lika uppskattat som vanligt av både ryttare och hästar. Första
helgen i november genomfördes en KM-helg med dressyr på lördagen och hoppning på söndagen där
klubbmästare korades i de båda grenarna.
Tävlingsgruppen vill skicka ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till som funktionärer under
året som gått, utan er kan vi inte genomföra några tävlingar! Om vi inte arrangerar några tävlingar
själva får vi heller inte ställa ut några licenser, så en fungerande tävlingsverksamhet är livsviktigt för
en levande och aktiv klubb. Vi vill därför lyfta alla er som tagit er tiden och hjälpt till före, under och
efter tävlingar och alltid gjort det med en positiv attityd och som bra representanter för klubben.
Tack!

