
 
  UTBILDNINGSDRESSYR SAMT DRESSYRTÄVLING MED 

KLUBBMÄSTERSKAP 
Lördagen DEN 6/10-18 

 
För medlemmar i Alleby Ridklubb Med början kl 10:00 

Följande program erbjuds: 

Förklass 1 LD:3 (2011): Öppen från ridgrupp 3. Clear Round = Rosett till ekipage med över 50 % 

Förklass 2 LC:1 (2015): Öppen från ridgrupp 3. Clear Round = Rosett till ekipage med över 50 % 
Förklass 3 LB:1 (2015): Öppen från ridgrupp 3. Clear Round = Rosett till ekipage med över 50 %  
Förklass 4 LA:1 (2017): Öppen från ridgrupp 4-5. Clear Round = Rosett till ekipage med över 50 %  

 
KM-Klass 5 LC:1: Öppen från ridgrupp 3. KM lektion utses. Rosett, Plakett och Hederspris 

KM-Klass 6 LB:1/LA:1/ /LA lagtävlansprogram (2013) (ponny) samt LA:P2 (2004) 
(ponny) 

 
Du rider det program på den nivå där du normalt tävlar och har placering i alternativt uppnått två ritter med 

62% under år 2018. 
KM i dressyr för lektionsekipage ponny resp. häst koras i Klass 5-6. 

KM i dressyr privatekipage ponny resp. häst koras Klass 6. 
LA är ett svårare program och för att procenten skall vara jämförbara med LB läggs det till 3 poäng till dina 

poäng i ditt protokoll osv 3 poäng läggs till för respektive program totalt 9 poäng max 

Om färre starter än 2 st. så utses ingen klubbmästare. 
Antal placeringar är beroende på antalet starter, se TR. 

Anmälningsavgift: 150:-/klass Hästhyra: 130:-/ritt 
Grönt kort erfordras, Klädsel: I enlighet med TR 

Domare: Förklass / KM-klass: Lena Mortensson 
Tävlingen äger rum i stora manegen (20x40), dressyrstaket, ”collecting ring” finns (20x20) för kort bana. LA:3 är på 
lång bana (20x60). Framridning i lilla manegen. Lektionsekipagen delas upp i grupper om ca 4 hästar/grupp som 
gemensamt rider fram i lilla samt är i stora manegen samtidigt. Tider för detta anslås i samband med startlistan. 
 
Programmen finns upptryckta i tävlingspärmen eller kan hämtas på webben 2.ridsport.se/t3.aspx?p=91619  
(vanligt format) www.stallbacken.com/ eller på www.dressyrprogram.se. (programmen i bilder) 
 
Gör Dina hästval i tävlingspärmen. Välj dina (4) fyra olika favorithästar i fallande ordning. 
Lottning sker då samma häst önskats av flera ryttare. De ryttare som rider för KM har företräde på hästval! MAX 
ANTAL DELTAGANDE I KM KLASS TOTALT 40ST (fördelat på i första hand 10st i varje KM-klass), först till 
kvarn gäller – om fler än 10 anmälda - anmäl dig ändå, vid behov, finns reservlista. 
Du kan även anmäla dig på e-post dressyr@allebyridklubb.se. 
Sista anmälningsdag är fredagen den 5 oktober, kl 19:00. Avanmälan efter den 5 november sker till 
dressyr@allebyridklubb.se, anmälningsavgift återbetalas enbart vid uppvisande av läkar- alternativt 
veterinärintyg. Lottning av hästar sker fredagen den 5 oktober kl 19:15 i caféet.  
Startordning/tider kommer att finnas på anslagstavlan samt hemsidan: www.allebyridklubb.se och  på vår 
facebooksida. 
På Lördagmorgon samlas vi 8:30 för att bygga fram dressyrbanan. Alla tävlande ska hjälpa till!  
Betalning och uppvisande av vaccinationsintyg (för hästar som ej är uppstallade på Alleby) sker på plats på 
tävlingsdagen den 6/10. Sekretariatet öppnar kl 9:00. 

Alla som är med och rider kan bli tilldelad en funktionärsuppgift! 
Välkomna!  Tävlingssektionen Alleby Ridklubb 
Har Du frågor går det bra att maila till: dressyr@allebyridklubb.se 


