Bestämmelser gällande Lektionshäst-/ponnymästerskap i Dressyr 2021
Lektionsmästerskap i dressyr ska årligen avhållas på förening ansluten till Stockholms Läns Ridsportförbund,
under perioden maj - juni. Tävlingarna anordnas som lokal tävling enligt TR II och söks av arrangören via
Tävlingsdatabasen, TDB. Tävlingen är endast öppen för lektionsryttare.
Proposition och anmälan görs via Tävlingsdatabasen, TDB. Bestämmelser för mästerskapet finns publicerade på
Stockholms Läns Ridsportförbunds hemsida i god tid före respektive tävling. Lektionsmästerskapen i dressyr för
lektionshästar/ponnyer anordnas i följande klasser
Häst
Seniorer fr.o.m. det år ryttaren fyller 22 år
Unga Ryttare t.o.m. det år ryttaren fyller 21 år

Klass
LA:1 eller LA:3 (kort eller lång bana)
LB:1 eller LB:3 (kort eller lång bana)

Ponny
Åldersgräns enligt TR, kat. A-D
Sammanslagning av kategorier enligt TR.

Klass
LB:1

Mästerskapet rids utan kval. Max 80 starter under dagen. Alla i Stockholms Läns Ridsportförbund anslutna
ridskolor ska ges möjlighet att delta. Vid stort intresse för mästerskapet utgår förklass. Vid eventuell bortlottning
fördelas antalet starter i proportion till ridskolans storlek/verksamhet. Varje ridskola anmäler sina ekipage i
rangordning till arrangör enligt proposition. Ridskolan ansvarar också för inbetalning av anmälningsavgiften till
arrangerande klubb.
Ryttaren ska vara en aktiv elev vid den ridskola varifrån deltagande lektionshäst/ponny kommer. Ryttaren ska ha
löst giltig ryttarlicens. Uppklassning sker efter TR II mom. 212.2.
Med elev avses ridskoleelev som regelbundet rider lektionshäst/ponny vid ridskola. Ridskoleelev får inte rida egen
häst/ponny i lektionsmästerskapet. Verksam ridinstruktör äger inte rätt att delta. Ryttare/elev som undervisar
knatteridning, hästlekis max 3 tillfällen/vecka får delta under förutsättning att ryttaren inte påbörjat någon form
av instruktörsutbildning. Deltagande ryttare får endast starta en gång i mästerskapet.
Aktuell lektionshäst/ponny ska ha giltig licens, som är knuten till den ridklubb ryttaren är medlem i och licensierad
för. Lektionshäst/ponny ska under de senaste två månaderna (bortsett sommaren) regelbundet ha använts i
lektionsverksamhet vid ridskola - och där ridits av olika ryttare. Häst/ponny får starta två gånger i samma klass, se
TR II mom. 204.1.5.
Med ridskola avses ridskola som tillhör Stockholms Läns Ridsportförbund och är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet.
Mästerskapet skall dömas av tre dressyrdomare. Arrangörsstöd utgår från Stockholms Läns Ridsportförbund med
2500 kr vid mindre än 40 starter, 3750 kr vid 41- 60 starter, 5000 kr vid 61- 80 starter.
Stockholms Läns Ridsportförbund står för mästerskapsmedalj - Guld/Silver/Brons- samt rosetter och plaketter till
de placerade enligt TR. Priserna hämtas av arrangerande klubb hos Stockholms Läns Ridsportförbund i god tid
före tävlingen. Mästerskapsmedalj får utdelas endast i tävling där minst två (2) ekipage startat.
Om avsteg behöver göras från ovanstående bestämmelser ska Stockholms Läns Ridsportförbunds tävlingssektion
kontaktas via stockholm.tavling@ridsport.se
Stockholms Läns Ridsportförbund, Ankdammsgatan 7 nb, 171 43 Solna, Tel. 08-627 40 00
www.ridsport.se/stockholm

