
 

     

 Hjärtligt välkomna till klubbtävling i dressyr 

           Clearround dressyr LC:1                                                 

Söndagen den 23/10-2016. Första start 10:00                                                     

           Vendelsö Ridskola 

1. Anmälningstiden utgår tisdagen den 18/10 -16 kl. 18:00                                                                                                   

2. Betalning sker på plats. Ridskoleelever 300: - och privatryttare 150: - kr.                                       

Jämna pengar, Tackar så mycket!                                                                                                                                   

3. Ett antal krav behöver vara uppfyllda för deltagande: Medlemskap i Österhaninge Ridsällskap 

samt innehav av GRÖNT kort eller ÖRS-kortet. Reglementsenlig klädsel för klubbtävling. Ridskor 

kräver shortchaps/leggings. Ryttaren ska ha en egen funktionär, som hjälper till vid tävlingen. 

Funktionären är inte hästskötare eller åskådare till tävlingen. Funktionären hjälper till med 

arbetsuppgifter runt tävlingen såsom, bygga, ta ned dressyrstaket, bygga bana, ta bort bana, vara 

insläppare, domarsekreterare etc. Ridskoleelever behöver även ha ridlärarens underskrift. Juniorer 

ska ha föräldrars godkännande för att delta.                                            

Funktionärens, namn, mobilnummer, mailadress och ålder ska anges vid anmälan, även vilken ryttare 

man är funktionär åt. Detta gäller såväl ridskoleelever som privatryttare. Detta skrivs upp på 

funktionärslistan bredvid propositionen. Alla ryttare måste ha en funktionär med sig. Ingen funktionär 

ingen start i tävlingen. Rider man ponny, häst och är junior ska man ha en ansvarig vuxen med oavsett 

om man har en 15 årig funktionär. En ansvarig vuxen att kontakta om det uppstår problem. Är 

funktionären under 15 år måste en vuxen finnas på plats som ansvarig. Viktigt i säkerhetssyfte om det 

händer någonting.                                                             

4. Max en start per ekipage. Ryttaren erhåller ÖRS rosett från 55 % på programridningen.    

5.  Ridskoleryttares anmälan sker på lista i stallet. Skriv upp önskemål på 3-4 ponnyer eller star. 



Ridärarna fördelar sedan dessa rättvist. PRIVATRYTTARE ANMÄLER SIG VIA E-POST TIL SIG VIA E-POST TILL 

ULRIKA NOGÈN. E-MAIL ADRESS: ULRIKA.NOGEN@COMHEM.SE. MOBIL NR: 0708-738770.  

Ange ryttarens, namn, telefonnummer, dressyrprogram, namn på ponny eller häst samt namn på 

funktionär. Funktionärens namn, mobilnummer, mailadress och ålder. Skriv även upp på 

funktionärslista i stallet.                                                                                                                                            

 

6. Tävlingen äger rum i stora ridhuset på 20 x 40 m bana. Framridning lilla ridhuset. 

   Collecting ring innan start.                

 

7. Samling kl. 08:30 Första start ca kl. 10:00. För de första sju ekipagen ska hästarna vara borstade 

och sadlade ca kl 09:30. Alla hjälper till att ta fram/bort dressyrstaketet.  
                     

8. Enklare servering kommer att finnas.                                                                                         

9. Domare Jenny Jonsson Mailadress: Jennyjon@telia.com. Mobil: 073-9130986.                                                                                                            

 

10. Förfrågningar till tävlingsledare Elisabeth Johansson mobilnummer: 070-5087055.              

e-mail adress:  fsw251@gmail.com                                                                                             

 

11. Klasser.                                                                                            

    Klass 3 LC:1 2015. 
 

 
 
Nu tävlar vi dressyr och har roligt med varandra och våra fina, duktiga och känsliga vänner hästarna. Vi 
visar både dem och våra medtävlare respekt. Lycka till önskar tävlingssektionen och 
funktionärssektionen 
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