
 

Startlista och viktig information 

dressyrprogramridning 1 maj 2019. 

 

9.00 Domare: Maria Falck 

LD:1 

1. Linnea Norinder  Concorde  

2. Moa Klasson Tanja 

3. Olivia Andersson Gnista 

4. Elvira Lindberg Virvla 

5. Evelina Berggren Concorde 

6. Signe Norinder Moylena 

7. Julia Lindé Silver  

8. Katia Kärrholm Jolly 

9. Elsa Säv Judith 

10. Ellen Westö Valentino  

11. Lily Lundberg Surprize 

10.30 Domare: Staffan af Geijerstam 

LC:1 

1. Ellen Molander  Valentino 

2. Karin Johansson Tanja 

3. Tuva Franzén Twain 

4. Signe Södermark Silver  

5. Agnes Gustafsson Jolly  

6. Agnes Säv Judith 

7. Sofie Landström Elsa  

8. Siri Gjuse Twain  

9. Izabell Södermark Pimpim 

10. Alicia Berg Jolly  

11. Ida Ribbegårdh Judith  

12. Jane Barrsäter  Elsa  

13. Ella Lundberg Twain  

14. Vilhelmina Ossmark Pimpim 



LB:1 

1. Emelie Ljungman Heidi 

2. Amanda Ribbegårdh Tova  

3. Elsa Bergström Meggi  

4. Moa Eriksson  Gnista  

5. Daisy Hörberg  Pimpim  

 
 
INFORMATION  
 
→ Kom i god tid!  

 

→ Parkering; Se P-skylt. Ej på gårdsplanen. 

 

→ Kontrollera aktuell startlista på platsen för hästlistan. Det kan vara strykningar som 
förändrar din starttid.  

 

→ Startanmäl i teorirummet = Kom och berätta att du är på plats och betala avgift 150 
kr. Jämna pengar önskas. Swish går bra.  Före kl. 8.30 resp. 10.00.  
 
→ Iordningställ ponnyn. Arbeta tillsammans med andra ryttare som ev. har samma 
ponny. Ponnyerna ska vara väl borstade och gärna knoppade/flätade. 

 

→ Ryttarens klädsel ska vara hel och ren. Gärna ridhandskar/ridvantar! Långt hår ska 
sättas upp! 

 

→ Den ryttare som rider ponnyn först tar tillsammans med medföljande vuxen ut 
ponnyn till gräshagen bredvid ridbanan och rider fram i skritt och trav ca 10 minuter. 
Personal finns på framridningen.  

 

→ Tänk på vilken ponny du har och rid fram därefter. Var också observant på ojämnt 
underlag. Rid inte fram för länge och/eller för hårt. Trötta ponnyer kan inte göra ett 
bra dressyrprogram! 

 

→ Ekipage kallas till start enligt gällande startlista.  

 

→ Ekipage rider in på dressyrbanan till höger i skritt, rider sedan i skritt/trav på 
banan, väntar på startsignal och rider sedan programmet.  

 

→ Efter genomförd ritt får ekipage domarprotokoll + rosett så snart detta är klart (ej i 
direkt anslutning till ritten – kom och hämta efteråt). Poäng räknas ihop på egen hand 
av de ryttare som önskar veta summa. Kom ihåg att fokus ligger på övning, lärande 
och glädje - ej på resultat! 



 

→ Om ponnyn ska ridas av flera ryttare möts den av sin nya ryttare. Om ponnyn är 
färdig för dagen går den mot stallet.  
 
→ Detta är en dressyrprogramridning träningssyfte! Det viktigaste är att man deltar av 
glädje! Dressyr är en bedömningssport; ibland går det bra och ibland får man inte de 
poäng man vill ha. Ju mer man tränar desto bättre blir man – och jämför inte ditt 
domarprotokoll/resultat med någon annans! 
 
 
 
 

 
LYCKA TILL! 

 
 
 
KOM IHÅG! 
 
Till varje deltagande barn medföljer en vuxen! Även om ditt barn rider programmet själv 
måste du finnas till hands vid iordningställande av häst, uppsittning, framridning och 
avsittning.  
 
Detta är en aktivitet menad för utbildning. Vi kommer att ta det lugnt! Fråga gärna om 
du undrar över något!  
 
Hästarna kommer kanske att känna av ”tävlingsstämningen” och en häst som 
vanligtvis är lugn kan bli pigg. Med en lugn ryttare och med lugna medhjälpare omkring 
sig förhindras risken för olyckor!  
 
Hjälp gärna varandra att komma ihåg detta!  

 
Varmt välkomna till en rolig och spännande 

programridningsdag på Björkviks 
Ponnyridskola! 

 


