
 

Hjärtligt välkomna till blåbärsdressyr.  Klubbtävling i
dressyr. Lördagen den 4/11-
17                                                               Första start mellan kl
10-11                                                                    Vendelsö
ridskola
Detta är en klubbtävling för knattar, juniorer, seniorer som aldrig har
tävlat i dressyr och vill prova på detta.
Alla som är medlemmar i Österhaninge ridsällskap kan vara med och
prova på att tävla.

1. Anmälan sker på en lista uppsatt bredvid denna proposition. Där kan
välja 2-3  ponny eller hästar man vill rida. En ridinstruktör delar ut
ponnyer och hästar till ryttarna.
2. Vi samlas i Futten kl 09:30. Där går vi igenom betalning, funktionärer,
ledare och andra frågor. Betalning sker på plats kontant eller via Swisch.
Det kostar 200:00 kr
Därefter gör vi i ordning hästarna tillsammans för ridning.

3: Klädsel: Godkänd hjälm, säkerhetsväst( för alla under 18 år), ridstövel,
ridsko med klack,shortchaps/leggings och en tröja, kavaj, jacka utan
luva. valfria färger.
4. Knattar, juniorer och nybörjare ska ha med en egen ledare. Ledaren
ska vara över 15 år. Är man under 15 år ska  en vuxen vara på
plats.Detta för att ridningen ska bli säker och rolig.
5. Föräldrar och ledare ska hjälpa till under dagen med tävlingen. Alla
deltagande hjälps åt under
dagen.                                                                                                           

6. Ni rider i stora ridhuset. vi är ca 5 st åt gången i stora ridhuset. Ingen
blir ensam kvar i ridhuset.



7. Ni rider ett dressyrprogram som heter LD: 1 2011. Programmet finns i
en plastficka här bredvid, med ritad förklaring. Ni får rida programmet
utan ledare(om ni rider normalt utan ledare) eller med ledare och ledaren
kan titta i programmet. Titta på programmet och försök lära er vägarna
innan ridningen.
8. Alla deltagare får prisrosett.

9. En domare kmmer att finnas på plats som kontrollerar att allt går rätt
till och att ridningen är säker.
10. Futten kommer att vara öppen.
11. Har ni några frågor kontakta gärna ansvarig: Elisabeth Johansson.
Mailadress. fsw251@gmail.com. Mobiltelefon: 070-5087055.

Futten är öppen, ta gärna med er släkt och vänner och fika!
Nu har vi roligt tillsammans, hjälper varandra och umgås med våra fina
fyrbenta vänner.
Välkomna önskar Tävlingssektionen, ÖRS
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