
Proposition för Svenska Ridtravarföreningen  
Distrikt Uppland Västmanland 

 
 

Online dressyrtävling    
Domare: Marie Pettersson  
 

1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Distrikt Uppland Västmanland. 
Hästen/ponnyn måste vara registrerad i Svensk Travsport (ST). 
Hästar registrerade i motsvarande utländskt travförbund är också startberättigade.  
Det är tävlingsdeltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. 

2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR). 
Det är tävlingsdeltagarens ansvar att vara väl insatt i bestämmelserna inför varje tävling. 

3. Anmälan görs via mail till adress: styrelsen@uppvast.se 
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och registreringsnummer 
och i vilken klass du vill tävla.  
Max 1 start/ekipage, vi tar emot max 15 stycken ekipage därav denna reglering.  
Anmälningsavgiften betalas via swish 123 259 24 26 eller postgiro 673 049-3.  
Anmälningstiden utgår 2020-05-18 klockan 18:00 och din betalning ska vara oss senast till 
handa 2020-05-18.  
Minst två startande i en klass för att den klassen ska kunna genomföras som tävling.  

4. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och 
även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR 
finns det information på www.datainspektionen.se  

5. Anmälan kan återtas innan 2020-05-18 utan att avgift erläggs.  
Avanmälan görs via mail till: styrelsen@uppvast.se 
Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av 
veterinär/läkarintyg.  
Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället. 

6. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 2020-05-21 klockan 18:00 

7. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan, inom 14 dagar, betala 
en extra avgift på 100 kr utöver start/anmälningsavgift. 

8. Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan. 

9. Tävlingen sker digitalt. 
» Din ritt ska filmas på utmätt valfri plats 20x40 meter, med utmärkta bokstäver enligt en 
20x40 metersbana, se bild bilaga 1. Det behöver inte finnas dressyrstaket, men banan ska 
vara väl utmätt.  
 
» Ritten ska filmas från bokstaven C utifrån domarens ordinarie plats i liggande format, se 
bilaga 2. Ritten ska filmas stilla, d.v.s. du får inte zooma eller byta vinklar under ritten.  



 
» Du rider ditt program, filmar det och skickar in det mellan den 19/5-22/5 genom att 
maila din film i högupplöst kvalité till styrelsen@uppvast.se 
 
Viktigt! I början av din film ska du presentera vad du heter samt vad din häst heter, detta 
innan du påbörjar din ritt. 
Efter att din ritt är klar ska du filma vad hästen har för bett, samt filma hela ekipaget på 
nära håll, dvs filma hur hästens ben ser ut, vid skänkelläget och detta på båda hästens 
sidor. Du ska även filma dina skor samt eventuella sporrar, och allt detta i följd. 
 
D.v.s. när du skickar in din ritt ska det endast vara ett (1) filmklipp som bifogas, det är inte 
tillåtet att klippa ihop flera klipp till ett, utan filmen ska vara sammanhängande utan 
paus/klipp mitt i filmen. 
 
Om din film inte uppfyller dessa krav kan du komma att bli utesluten.  
 
» När du mailar din film ange ditt startnummer samt ryttarens namn i ämnesraden (syns i 
startlistan) När vi mottagit den kommer vi att skicka ett bekräftelsemail att den är 
mottagen och godkänd enligt kraven.  
 
» Den 23/5 kommer domaren att bedöma alla ritter i turordning, därefter kommer vi att 
svara dig i vändande mail med ditt bedömningsprotokoll samt resultatlista. 
 
» Eventuella priser skickas per post till den adress du angivit vid anmälan.  
 

10. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på www.uppvast.se samt i evenemanget på 
Facebook.   

11. Vid frågor kontakta oss via mail; styrelsen@uppvast.se  

 

Hjärtligt välkomna önskar 

Distrikt Uppland Västmanland 

 

Tävlingsklasser: 

Klass: Program/höjd: Startavgift: Efteranmälningsavgift: Priser: 

1  E:1 2020 250 kr  + 50 kr Rosett & plakett 

2 D:0 2020 250 kr  + 50 kr  Rosett & plakett 

3 C:2 2013 250 kr + 50 kr  Rosett & plakett 
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Bilaga 1 

 

 

  



Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liggande format 

 

 

Stående format 


