
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL CLEARROUNDTÄVLING I
DRESSYR  OCH BLÅBÄRSDRESSYR.                
Lördagen den 4/11-
17                                                                                                                           
Första start kl 10:00                                                                                         
Klasserna LC:1, LB:1 2015, LA:1 2017 och LA:3 2013(20X60 Lång
ridbana).                                                                                     
BLÅBÄRSDRESSYREN rids i program LD:1 2011. Proposition, program
och anmälningslista finns på anslagstavlan i stallet.

Vendelsö Ridskola
 

1. Anmälningstiden utgår torsdagen den 2/11-17. kl 18:00

2. Samling kl 08.30 i Futten. Betalning, funktionärsuppgifter delas ut och samling för dagen.

3. Betalning sker på plats. Ridskoleelever 300:00 kr och privatryttare 150:00 kr. Gärna jämna pengar
vid kontanter. Swisch går att använda. Betalning sker på plats i Futten.

4. Dessa krav måste vara uppfyllda för att få delta i tävlingen. Gäller både ridskoleryttare och
privatryttare. Ryttaren behöver medlemskap i ÖRS samt innehav av grönt kort eller ÖRS-kortet.
Reglementsenlig klädsel för klubbtävling. Ridskor kräver shortchaps/leggings. Tröja eller kavaj utan
huva. Valfria färger på kläderna.

Ridskoleelever behöver sin ridinstruktörs namnunderskrift för att få delta. Juniorer ska ha föräldrars
godkännande för att få delta.

5. Ridskoleryttarnas anmälan sker på lista i stallet. Skriv upp 3-4 önskemål på ponnyer eller häst som
önskas. Ridlärarna fördelar hästarna rättvist. Ridskoleryttarnas funktionär skrivs även upp på listan i
stallet.     

Privatryttare anmäler sig till Ulrika Nogen på email adress: ulrika.nogen@comhem.se. Ange ryttarens
namn, hästens namn, telefonnummer, mailadress och dressyrprogram. Funktionärens namn,
telefonnummer, email adress och ålder

6. Alla ryttare har egen funktionär med sig på tävlingen. Ingen funktionär, ingen start i
tävlingen. Funktionären SKA hjälpa till med uppgifter runt tävlingsplatsen ex bygga staket, vara
sekreterare, sjukvårdare, bygga bana, vara insläppare etc, FUNKTIONÄREN är ingen
HÄSTSKÖTARE eller ÅSKÅDARE. Funktionärerna får sin uppgift tilldelad på tävlingsdagen. Vill man
byta arbetsuppgift så gör man det med varandra på
plats.                                                                                                                                                       

7. Rider man ridskoleponny, privatponny, ridskolehäst eller ridskoleponny SKA man ha en ansvarig
vuxen att kontakta på tävlingen. Detta om det blir skador eller andra problem. Funktionären måste
vara över 15 år. Är funktionären under 15 år MÅSTE en vuxen vara på plats fysiskt som ansvarig.
Viktigt i säkerhetssyfte.

8. Max en start per ridkoleekipage. Max två starter per privatekipage
9.Ryttaren erhåller ÖRS-rosett från 55 % på programridningen. Ryttare i Blåbärsdressyren erhåller



rosett.

10. Klassen LA:3 2013 RIDS I STORA RIDHUSET på 20x60 bana utan dressyrstaket. Framridning
för dessa klasser i lilla ridhuset.

Klassen   LC:1 2015  och LB:1 2015  RIDS I LILLA RIDHUSET på 20X40 bana. Framridning för
dessa klasser i stora ridhuset.

BLÅBÄRSDRESSYREN.  Framridning för dessa klasser  i stora ridhuset.

11. Enklare servering kommer att finnas i futten.

12. Domare: Domare  LA:1 2017 och  LA:3 2013 Åsa Carlsson. Mobilnummer: 070-716 82 62.
LC:1 och LB:1 2015. Isabella Mongelli.  Maildress: isabellamongelli@hotmail.com  Mobilnumer: 073-
993 76 61.             
 
 
13. Domare blåbärsdressyren, vivvi Lundh
 
14.Förfrågningar till tävlingsledare Elisabeth Johansson mobilnummer 070-508 70 55 eller maildress:
fsw251@gmail.com.
 
15.Klasser
Klass 4 LD:1 2011 Blåbärsdressyr
Klass 3 LC:1 2015
Klass 2 LB:1 2015
Klass 1 LA:3 2013 (  20x60 m lång bana)
 
Nu rider vi och har kul som ryttare med våra vänner hästarna. Vi stöttar, hjälper och är snälla mot varandra! Vi
tar hand om hästen först sedan oss själva. Lycka till nu önskar Tävlingssektionen.


