
 

Ryttarmeddelande Septemberdressyr 

2020 med Distriktsmästerskap 

Covid 19: Med avledning av Covid19 har vi gjort en riskbedömning.  

Vi har gått igenom Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och 

utvärderat eventuella risker.  

Vi har följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska 

Ridsportförbundet.  

Vi har valt att vidta riskreducerandeåtgärder i samband med vår tävling. 

Vänligen läs igenom riskbedömningen i sin helhet. 

Vi vill att ni är extra noga med följande: 

•Stanna hemma och undvik kontakt med andra ca 2 dagar efter du 

känner dig fri från symptom. 

•Handhygien är viktigt. Tvätta händer ofta.  

•Tävlingarna genomförs utan publik. 

• Ryttaren får ha med sig max en medhjälpare per häst. Young riders och 

yngre ryttare samt pararyttare får ha två vuxna medhjälpare för en häst, 

därefter maximalt en medhjälpare per häst. Ryttare och medhjälpare ska 

skyndsamt lämna tävlingsplatsen efter avslutad ritt. 

•Håll avstånd på hela tävlingsarenan.  

Vi kommer inte att ha prisutdelning till häst. Vi kommer dela ut priser vid 

sekretariatet med minst 2 meters avstånd mellan pristagarna. Efter 

avslutad klass. 

•Alla uppmanas att inte komma eller stanna kvar längre än nödvändigt. 

Efter man tävlat klart lämnar man tävlingsområdet så fort som möjligt. 



 

Vi vädjar till att alla hjälps åt att följa rekommendationerna så att 

vi kan genomföra tävlingen på ett tryggt och säkert sett!  

 

Sekretariatet är öppet från kl. 08:00 och håller öppet till tävlingens slut. 

Kontaktperson: Anna Jacobsson 0700 24 14 70. 

Anmält ekipage räknas som startanmält enligt TR. Ekipage som ej avanmält ska utan 

anmodan betala 150:-/klass. 

Alla hästar ska bära nummerlapp på tävlingsplatsen. 

Vaccinationsintyg ska visas på hästarna som slumpmässigt blir utvalda, finns att hitta 

på Equipe 18/9 efter kl. 21.00.  

Tävlingsbana: Utomhus, sand/grus, 20 x 60, start sker inne från banan. 

Framridning: Utomhus -sand/grus, 30x70 och i Ridhuset -sand, 20x60. Tider där 

ponny respektive häst får vara på vilka banor står tydligt utanför varje bana på 

tävlingsdagen. Det får vara max 5 ekipage i ridhuset respektive på utebanan 

samtidigt.  

Startlistor/resultat: Preliminära startlistor från måndag 14/9 finns på Equipe och 

kommer att uppdateras kontinuerligt fram till 18/9 kl 21.  

Priser i de klasser som är DM- klasser rids Clear round. Rosett delas ut i sekretariatet 

till ekipage som ej deltar i DM och överstiger en procent på 62 %.  

 
 Cafeteria finns med enklare förtäring, betala gärna med swisch.  

  

Överdomare: Gunilla Löfgren 

Domare: Jan- Ove Olsson 

Domare: Vivan Norrby 

Domare: Eva Wiklund 

Tävlingsledare: Maria Ankarcrona 

 

Vi tackar alla våra fantastiska sponsorer som gör så vi kan genomföra denna tävling!  



 

Varmt välkomna önskar Södra Gotlands Rid och Körklubbs Dressyrkommitté!! 


