Seriedressyr 2015
Tävlingsdagar
Omg 1: 10/1-2015
Omg 2: 17/1-2015
Omg 3: 31/1-2015
Särskilda bestämmelser
Anmälningstiden utgår den 4 januari 2015. Anmälan sker via
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An6hUSZoLBETdE1IWG5ycDkzRjMyREtrazlybXB
rTEE&usp=drive_web
Obs! Anmälan avser samtliga tre omgångar. Om du bara vill starta en eller två omgångar ska detta
särskilt anges.
Efteranmälan fram till kl 18 dagen före tävlingsdagen i mån av plats.
Medlemsavgift för 2015 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). Önskemål om funktionärsuppdrag anges i googledokumentet, men
observera att det inte är säkert att du kan få exakt de funktionärspass du önskar.
Serietävlingarna är ett ypperligt tillfälle att utbilda sig i nya funktionärssyssslor. Passa på att lära
dig rutinerna i sekretariatet eller som ringmaster.
Serietävlingen är öppen för Torns RFs medlemmar.
Tävlingen om vandringspriserna förbehålls dock tävlande för Torns.
De enskilda omgångarna kommer att ridas som träningstävlingar och vara öppna även för Stävie
RF.
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 3 deltagare
krävs för att det ska räknas som en klass.
Rosetter delas ut till de placerade i varje omgång.
Prisutdelning för serien sker vid omgång 3, då totalsegrarna och placerade får rosetter efter varje
klass samt ev vandringspriser delas ut. Har man fullföljt serien (minst 2 omgångar) oavsett resultat
erhåller man även en rosett vid prisutdelning omgång 3.
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. Särskilt pris utdelas i dressyr till bästa ekipage totalt i varje kategori såvida
detta ej är placerat. I klasser med mindre än tre deltagare krävs det att ekipaget uppnått minst 60%
för att resultatet skall anses som godkänt.
Ponny/häst får med olika ryttare starta två gånger i klass III och IV.
Tävlingsledare serietävlingen: Amelie Bosson
Omg 1: Amelie Bosson
Omg 2: Amelie Bosson
Omg 3: Annelie Hoff
Förfrågningar: 0708415774, eller via mejl torns@torns.org.

Avanmälan senast kl 18 torsdagen före tävlingsdagen, om avanmälan ej skett och ekipaget uteblir
anses det struket ur resten av omgångarna samt att tävlingsledningen kan besluta om uteslutning
från hela tävlingen.
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!
Kostnaden för alla omgångar är 200 kr (400 kr vid efteranmälan) och betalas på plats vid
första tävlingstillfället. Kostnad för en klass är 80 kr/gång (100 kr vid efteranmälan efter 5/1).
Jämna pengar uppskattas!
I mån av plats kan man starta utom tävlan i Klass I och Klass VI utöver sin ”vanliga” klass om man
vill öva inför t.ex. kommande lagtävlingar. Annars är det endast 1 start/ekipage som gäller per
omgång.
Efter tävlingsdagens slut omgång 2 och 3 finns det möjlighet att rida upp Lagtävlansprogrammet
för ponnyallvenskan för domaren, som träning inför säsongen.
KLASSER FÖR PONNY
Klass I – Rabbe Wredes vandringspris
Omg 1: Lagtävlansprogrammet för ponnyallsvenskan 2013
Omg 2: LA4 (OBS ändringar i programmet 2015)
Omg 3: LAP1
Klass II – Familjen Kreutz vandringspris
Omg 1: LB:1 (OBS! Nytt program 2015!)
Omg 2: LB:3
Omg 3: LA:1
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerade sig i LA eller högre vid regional tävling,
samt ekipage som föregående säsong vann denna klass.
Klass III – Familjen Stenkulas vandringspris
Omg 1: LC:2 (OBS! Nytt program 2015!)
Omg 2: LC:2 (OBS! Nytt program 2015!)
Omg 3: LB:1 (OBS! Nytt program 2015!)
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerade sig i LB eller högre, samt ekipage som
föregående säsong vann denna klass.
KLASSER FÖR STOR HÄST
Klass IV - Familjen Olofssons vandringspris
Omg 1: LC.2 (OBS! Nytt program 2015!)
Omg 2: LB:1 (OBS! Nytt program 2015!)
Omg 3: LB:2
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2014 placerade sig i LB eller högre, samt ekipage som
föregående säsong vann denna klass.
Klass V
Omg 1: LA:1
Omg 2: LA:3
Omg 3: LA:4 (OBS! Ändringar i programmet 2015!)
Klass VI

Omg 1: Medelsvår C:1
Omg 2: Medelsvår C:2
Omg 3: Medelsvår B:2
Domare:
Omg 1 Agneta Silverstolpe
Omg 2 Monica Pehrsson
Omg 3 Charlotte Hamilton
VÄLKOMNA TILL TORNS RYTTARFÖRENING!

