
 
 

 Saltsjöbygdens Mästerskap i dressyr  
 

Proposition 
 
Stall Drevinge bjuder in till Saltsjöbygdens Mästerskap i dressyr den 
14 januari 2017, välkomna! 
 
Särskilda bestämmelser: 
  

1. Anmälan sker senast 9 januari kl. 18:00, efteranmälan tas emot i mån av plats, dock 
max 25 starter under hela tävlingsdagen. 
Avanmälan sker senast 11 januari kl. 18:00. Senare avanmälan debiteras. 
Privatryttare skickar sin anmälan till: fagerholmlinnea@hotmail.com.  
Ridskoleelever på Stall Compass skickar sin anmälan till: 
claudia.goth@stallcompass.se 
Ange Ryttare, Häst/Ponny och vilket program du vill rida. 
 

2. Tävlingen är öppen för dig som rider (lägst nivå 3) på Stall Compass och för dig som 
har egen häst/ponny. Du är medlem i CSRK, DRS och/eller Saltsjöbadens RF. 
Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente, 
TR. 

 
3. Tävlingen kommer att hållas på kort bana där följande program finns att välja mellan; 

LC:1, LB:1, och LA:1. Man väljer själv program, dock lägst på den nivå man normalt 
tävlar på. Har man inte startat i dressyr på extern tävling under 2016 så är valet av nivå 
helt fritt. 

 
4. Domare: Ännu ej fastställt. 

 
5. All betalning sker på plats under tävlingsdagen i ridhusets kafeteria. Anmält ekipage 

anses som startanmält. Startavgiften är 200 kr. För er som tävlar på någon av Stall 
Compass hästar/ponnyer tillkommer det hyra för lån av häst/ponny. 

 
6. Tävlingsbana i ridhus, fibersand, 22x60, tillsammans med en kollekting ring.  

Framridning utomhus, fibersand, 20x55 (Drevinges utebana). Vid otjänlig väderlek 
kan framridning komma att ske i ridhuset. 

 
7. Själva genomförandet görs som en klass enligt startordning. 

 
8. Till segrare utses det ekipage med högst procent oavsett program. En segrare för häst, 

och en för ponny. 
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9. Startlistor kommer att publiceras på Stall Compass hemsida och på Drevinge 
Ryttarsällskaps Facebooksida senast den 13 januari. Första start kl. 09.00. 
Starttiderna kommer att vara fasta. 

 
10. Frågor om Saltsjöbygdens Mästerskap i dressyr ställs till: 

Linnéa Fagerholm, DRS, 070-464 94 68 för privatryttare 
Katarina Lovén, DRS, 072-232 52 47 för privatryttare 
Claudia Göth, CSRK, 070-989 00 02 för ridskoleelever 

 
 
 
Program för tävlingsdagen 
 
Kl. 09.00 LC:1 2015 
 
 LB:1 2015 
 
 LA:1 2007 
 
15 min paus i mitten av startfältet. 
 
Vi räknar med att vara klara med dagens tävlingar ca kl. 13.00. 
 
 
Klass I:  Saltsjöbygdens mästerskap i dressyr (Ponny)   
 Rosett, plakett, hederspris 
 
Klass II: Saltsjöbygdens mästerskap i dressyr (Häst)   
 Rosett, plakett, hederspris 
 
    
  
 
 

 
   

Varmt välkomna! 


