
 
Seriedressyr 2020 

 
Tävlingsdagar – Dressyr 
 
Omg 1: 18/1-2020 
Domare: Gisela Broomé 
 
Omg 2: 29/2-2020 
Domare: Stina Holm 
 
Omg 3: 14/3-2020 
Domare: Christina Eghall 
 

Särskilda bestämmelser 
1. Anmälningstiden utgår den 10 januari 2020. Anmälan sker via mejl till 
Binacis05@gmail.com. Ange ryttare, häst, kategori, klass, funktionärer och        
eventuella önskemål. Obs! Anmälan avser samtliga tre omgångar. Om du 
bara vill starta en eller två omgångar ska detta särskilt anges. 
Anmälan vid mån av plats senast onsdagen innan tävlingsomgång, efteranmälan          
därefter senast fredagen innan tävlingsomgång . Medlemsavgift för 2020 skall          
vara erlagd före start, kvitto ska kunna uppvisas. 
 
OBS! 
Anmälan förutsätter att du/din familj kan vara funktionärer ca 0,5-1 
dag/start (beroende på hur många starter det blir). Skriv i samband 
med mejl & anmälan vilket/vilka datum ni helst önskar. Efteranmälda kommer bli            
uppsatta på det som finns kvar, alltså fördel att anmäla i tid.  
 
2. Tävlingen är öppen för Torns RFs och Stävie RFs medlemmar. Kommer man             
som tävlande från annat stall ska man visa upp Hästens pass (vaccinationsintyg)            
innan start. 
 
3. Tävlingen går i tre omgångar, varav deltagande i minst två krävs för att man 
ska ha fullföljt tävlingen om vandringspriserna. Alla kategorier tillsammans 
utgör en klass och minst 2 deltagare krävs för att det ska räknas som en 

http://torns.org/


klass. Rosetter finns att köpa efter varje omgång. Prisutdelning för serien 
sker vid omgång 3, då totalsegrarna och placerade får rosetter efter varje 
klass. Har man fullföljt serien (minst 2 omgångar) oavsett resultat kan man även             
köpa en ”serierosett” vid prisutdelning omgång 3. 
 
4. Slutresultatet är summan av ekipagets två bästa placeringar. Poäng ges 
efter placering. Poängtabellen är så utformad att segraren i varje omgång får 
1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Vid eventuell lika-placering avgör sista 
omgångens resultat. Är även dessa lika, avgör ”allmänt omdöme” i 
protokollet.  
 
5. Ponny/häst får med samma eller olika ryttare, starta max två gånger i totalt per               
dag och omgång.  
 
6. Tävlingsledare för omgång 1 är Malin Alm, malinalm73@gmail.com,         
0705-579691 och Eva Stigbrant Larsson, evaekstigbrant@gmail.com,  
 
Tävlingsledare för omgång 2 är Therese Eklund, ht.eklund@gmail.com,        
073-9949971 och Cecilia Larsson Ståhl, cecilia_larssonstahl@me.com,      
0709-386819 
 
Tävlingsledare för omgång 3 är Malin Alm, malinalm73@gmail.com,        
0705-579691 och Josefina Dykes, josefina.dykes@med.lu.se, 0705-604656 
 
7. Avanmälan SKALL ske senast kl 18 torsdagen före tävlingsdagen, 
om avanmälan ej skett och ekipaget uteblir får man erlägga startavgift oavsett. 
 
8. OBS! Serietävlingen är utbildning och träning. Tveka därför inte att ställa 
upp och prova lite svårare klasser på hemmaplan, än du hittills har ridit på 
tävling! 
 
9. Kostnaden för alla omgångar är 390 kr. Kostnad för en klass är 130 kr/gång 
och betalas på plats vid första tävlingstillfället. Betalning via Swish uppskattas!  
 
10. Rosetter delas ut till de placerade i varje omgång. Prisutdelning för            
serievinnaren och placerade sker vid omgång 3 efter varje klass. Rosetter delas            
ut till både totalsegrare och placerade i klassen, dessutom får de som fullföljt             
serien (startat minst 2 omgångar) oavsett resultat, köpa en rosett vid detta            
tillfälle.  
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KLASSER FÖR PONNY  
Klass I – Rabbe Wredes vandringspris  
Omg 1: Lagtävlan för Allsvenskan 2013 (kort bana) 
Omg 2: LA:4 2019 (lång bana) 
Omg 3: LA:P1 2004 (kort bana) 
 
Klass II – Familjen Kreutz vandringspris 
Omg 1: LB:1 2019 (kort bana) 
Omg 2: LB:3 2019 (lång bana) 
Omg 3: LA:1 2017 (kort bana) 
 
Klass III – Familjen Stenkulas vandringspris 
Omg 1: LC:2 2015 (kort bana) 
Omg 2: LC:2 2015 (kort bana) 
Omg 3: LB:1 2019 (kort bana) 
 
Klass VIII 
Omg 2: LD:1 2011 (kort bana) 
Omg 3: LC:1 2015 (kort bana) 
 

KLASSER FÖR STOR HÄST  
Klass IV - Familjen Olofssons vandringspris 
Omg 1: LC.2 2015 (kort bana) 
Omg 2: LB:1 2019 (kort bana) 
Omg 3: LB:2 2016 (lång bana) 
 
Klass V  
Omg 1: LA:1 2017 (kort bana) 
Omg 2: LA:3 2013 (lång bana) 
Omg 3: LA:4 2019 (lång bana) 
 
Klass VI 
Omg 1: Medelsvår C:1 2018 (lång bana) 
Omg 2: Medelsvår C:2 2018 (lång bana) 
Omg 3: Medelsvår B:2 2019 (lång bana) 
 

Klass VII 
Omg 1: LB:2 2016 (lång bana) 
Omg 2: LB:3 2019 (lång bana) 
Omg 3: LA:3 2013 (lång bana)  
VÄLKOMNA TILL TORNS RYTTARFÖRENING! 


