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Verksamhetsberättelse TS 2018
Tävlingssektionen har under 2016 anordnat 16 stycken tävlingar och fyra Pay and
Jump. Vi har haft 3 547 starter fördelat på 2 444 starter i hoppning och 1 103
starter dressyr. Pay and Jump har också varit mycket uppskattat och ca 480
starter har genomförts.
Hoppning
Vi i TS hopp har kört både gamla och nya koncept. Vi har haft semifinal i 4-års
championat. Vår erfarenhet är att det är en viktig tävling för att få fram
framtidens hopphästar. Inför nästa år kommer vi ändra lite i konceptet och
öppna denna tävling för fler.
Vi har också inlett ett samarbete med Svenska Welshförbundet som valde att ha
sitt mästerskap hos oss.
Vi har haft lokala tävlingar och även en nationell tävling på våren.
Vår hinderpark håller en hög klass och vi får mycket beröm för den. Under året
har vi inte gjort några större investeringar utan valt att hålla låg profil. Vi är dock
mycket medvetna om våra framtida behov och har kommit långt med satsningar
inför 2019. Vi har haft 4 pay and Jump där två av dessa har drivits av medlemmar.
Tack Alicia Karlsson och Jonna Persson Detta är mycket uppskattat och vi i TS
önskar att fler skulle våga att hålla i detta. Nina Hegerstrand har också tagit
initiativ att ha öppna banor vilket varit mycket uppskattat.
Under Elmia Horse Show blev vi utmanande av Värnamo RK i en duellhoppning
där fyra ekipage deltog. Tack för att ni ställde upp Karin Hegestrand Julia Walltin
Ellinor Eckert och Ellen Brunes. Det blev en snöplig förlust men vi kommer igen.
Tack US för ert fina jobb i hejaklacken.
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Dressyr
Under 2018 har vi genomfört totalt sju dressyrtävlingar; tre stycken
lokala/regionala kombinerat ponny och häst och två omgångar i div3 ponny där
tävlingarna även kombinerats med storhästklasser samt Smålandsfinalen för div
3 ponny. Vi har även haft Jönköping Summer Dressage 2018, ett reg/nat meeting
för både ponny och häst.
Totalt har vi haft 1103 antal startande dressyrryttare under året.
Vi har under 2018 upplevt ett ökat antal ryttare som tävlar dressyr för klubben
både på ponny och häst vilket är mycket glädjande. En orsak kan vara den
satsning vi har gjort för att locka dressyrryttare att rida lag; vi har under året haft
lag i både div3 och div2 på både ponny och häst i dressyr. I Division 3 för ponny
hade vi 2 lag varav ett gick till final. Vi har även anordnat en uppskattad dag med
öppen bana på dressyrstaket.

Tränare i TS regi
Under 2018 har hoppningen haft Annelie Wetterström och Jens Wickström som
sina tränare. De har också haft kurser utöver sina träningsdagar. Dressyren har
haft träningar för Susanne Gielen och Marika Martinsson. Vi i TS tycker det är så
kul att kunna erbjuda dessa meriterade tränare.
Tävlingsryttare/kuskar
Vi i JFK har mycket att vara stolta för under tävlingsåret 2018. Många har lyckats
fantastiskt bra och ska bli spännande att följa under 2019.
Tävlingssektionen delar ut pris till följande ryttare i år. Vi tittar på
ekipagerankning.
Hoppning
Senior
Ellen Brunes och hästen X-it
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Haft ett fantastisk år med placeringar upp till 145cm.
Junior Linus Isaksson och hästen La Cruzer

Linus har under året tävlat upp till 120. Han är också klubbmästare 2018
Ponny
Tindra Rånge och ponnyn Flessenbos Jonny.

Tindra Rånge har haft ett framgångsrikt 2018 med vinster och placeringar på
nationell- och elitnivå. Året startade i Scandinavium som finalist i Sverigeponnyn.
En fantastisk upplevelse. Tindra har under året deltagit i såväl ute som inne SM
och tog sig till A-final i båda. Hon deltog även i children SM på stor häst samt red
semifinal i Prins Carl Philips pris.
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Ellinor Eckert Klubbmästare ponnyhoppning

Wilma Larsson Klubbmästare ponnydressyr

Filippa Andersson Klubbmästare storhästdressyr
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Dressyr
Senior Susanne Gielen och hästen Beau Noir

Har under året tävlat i Medelsvår B:2 och B:5
Junior Tilda Gustavsson och hästen Bruschetto

Ponny Hedda Ekelund med ponnyn Costello
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Fälttävlan
Enar Tolling och hästen Loranga

Körning
Linnea Kristiansen och Ponnyn Plessens Lucky Luke

6

Landslagsuppdrag
Jens Wickström
Har haft en fantastisk säsong med många meriter. Under 2018 har Jens tillhört
OBS gruppen vilket innebär att man kan bli aktuell för landslagsuppdrag. Nu 2019
är han med i Svenska B-truppen i hoppning. Vilket innebär att han är aktuell för
Nations Cup CSIO3*/4*/5*. Ekipage ska ha resultat i 3*GP eller Nations Cup på
lägst 3* nivå under de senaste tolv månaderna. Ekipage kan vara aktuella för
mästerskap. Vi säger stort grattis till ett fantastiskt 2018 och önskar lycka till
2019.

Linnea Kristensen
Vi på Jönköpings Fältrittklubb är stolta att ha ett körekipage i landslaget. Linnea
var med i spetsgruppen bland ungdomskuskar. Vi kan bara bocka till alla
framgångar 2018.SM-guld för seniorer (3e året i rad) Em-guld för unga kuskar.
Vinst i alla starter med Lucky. Vi glömmer ju inte vinsten i Falsterbo i somras.
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