
 
 

Ryttarmeddelande 
online dressyrtävling 

 

» 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. 

OBS NYTT! Ritten ska filmas så stilla som möjligt men vid de tillfällen som krävs ska filmaren 

följa med ekipaget i sidled. Filmaren får däremot inte zooma in på ekipaget.  

Se exempelfilm här; https://www.youtube.com/watch?v=hs1Dxekmqs0&app=desktop 

(obs att denna ritt rids på 20x60 metersbana samt inte innefattar före – och efterdelarna).  

» Mellan den 19/5-22/5 rider du, samt skickar in din film 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, d.v.s. 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 (syns i startlistan) samt ryttarens namn i 

ämnesraden. 

När vi mottagit filmen 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. 

» Vid frågor maila oss på styrelsen@uppvast.se  
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