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CHAMPANGEDRESSYR PÅ NYÅRSAFTON 
 

Klubbtävling i dressyr med maskerad som innefattar klädsel, musikval, 
presentation och muta till domaren. Tävlingarna hålls på FM/lunch och avslutas 

med champangemingel under prisutdelningen. 
  

Denna tävling ingår som en del i Julracet! 
 

 

Särskilda bestämmelser:  

1. Anmälan öppnar måndagen den 29/11-21 kl 
07:00. 

2. Anmälningstiden utgår söndagen den 12/12-21. 

3. Anmälan sker till info@sollentunaridklubb.com 
Hela pers.nr (under 25år), tre stycken 

önskehästar. 

4. Anmälningsavgiften betalas till bg 468-5830 innan 
tävlingen. 

5. Kostnad: Junior 325:- Senior 375:- Privat 275:-. 

6. Tävlingarna hålls i ridhuset under fm/lunch. 

7. Alla hjälps åt att bygga och riva banan samt vara 

funktionärer.  
8. Ev.förfrågningar kontakta: 

info@sollentunaridklubb.com  

9. Tidschema och startlistor kommer att finnas uppe 
på anslagstavlan och på hemsidan senast 

söndagen den 22/12-21. 

10. Begränsat antal starter 30st. Först till kvarn! 
11. Lektions och privatekipage tävlar i samma klass. 

12. Vid färre än 2st startande ekipage i en klass slås denna ihop med annan klass. 

13. Spö tillåtet i klass 1 och 2. Sporrar förbjudet i dessa klasser. 
14. Ett totalpris delas ut för totalen (dressyrbedömning, klädsel, musik och muta) samt att tävlingen 

ingår i julracet vilket innebär att alla över 60% får en rosett. 

 

SPECIALREGLER ANGÅENDE MASKERADEN 
Utöver den vanliga dressyrpoängen så delas fyra separata poäng ut för klädsel, musik, presentation och 
muta. Dessa poäng slås ihop med dressyrpoängen till totalresultatet. Musiken väljs från Spotify och ska 

passa ihop med klädsel, presentation och muta. Presentationen får vara max 50-70 ord och den läses upp 

av speakern när du kommer in på banan. Den ska vara en presentation av vad det är vi ser på banan. 
Namn på låt+artist och presentation mailas in till evelina@sollentunaridklubb.com när du fått din plats 

bekräftad vid anmälan (senast den 12/12 kl 12:00). Ange gärna i mailet om du kan tänka dig att vara 

speaker under en del av tävlingsdagen. Mutan till domaren ska på ett tydligt sätt gå att knyta an till 
Rymden/Sciens fiction. Kom ihåg att det inte är dyraste klädsel eller muta som ger poäng, utan den 

klockrena tanken bakom helheten, så håll ner kostnaderna!  

2021 års maskeradtema är: Rymden/Sciens fiction 

 

 
 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRETS ROLIGASTE DRESSYRTÄVLING BÅDE FÖR 

RYTTARE OCH PUBLIK! 
Domare: Evelina 

Preliminärt tidsprogram  
Samling och banbygge ca 08.00 

Klasser att välja mellan:  
 

Klass 1 Lätt D:4 2011 
 Clearround (= 60% eller mer)  
 

Klass 2 Märke III 2015 
För dig som är klar med LD och behöver 

kvala till LC. 
 

Klass 3 Lätt C:1 2015 
 För dig som kvalat genom Märke 3  
 

Klass 4 Lätt B:1 2019  
 Timmesgrupp samt senior. 
 

Klass 5 Lätt A:1 2017  
Dressyrspecial samt senior (fråga din 

ridlärare). 

Startordningen lottas helt utan hänsyn 

till klass. 
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