Hvad skal jeg huske,
når jeg skal til klubstævne i dressur?
Når du starter dressur til et klubstævne, gælder Dansk Rideforbunds reglement. Det er andre regler
end de, der gælder til mini-dressur. Derfor er der et par ting, du skal være opmærksom på:










Hesten skal have et ”almindeligt” bid på f.eks. trensebid, muffebid mv.
I alle LD-klasser og LC-klasser kan du vælge mellem pisk eller sporer. Pisken må max.
være 100 cm. lang for ponyryttere og 120 cm. lang for ryttere til hest (målt fra skaft til
snert). Du kan også vælge at ride uden nogen af delene.
Hestens man skal være flettet op, så man kan se hestens hals (hvis den har strit-man skal
man ikke gøre noget). Hesten skal i øvrigt være ren og pæn og bære lyst underlag under
sadlen.
Du skal være ”reglementeret påklædt”, dvs. bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm, lyse
bukser, mørk bluse eller ridejakke, hvide handsker og ridestøvler eller jodphurs og leggins.
Støvlen/jodphursen skal være af læder, kunstlæder eller gummi, med glat/let rillet sål og
hæl. Det er frivilligt, om man vil ride med sikkerhedsvest.
Du skal øve dig på dressurprogrammet. Hvis du rider forkert på banen bliver du trukket i
point. Første gang mister man 2 point, anden gang mister man 4 point og 3. gang bliver man
diskvalificeret.
Du må tidligst ride fra opvarmningen og ind på banen, når den forrige rytter er færdig med
at ride og har forladt banen. Du må derfor gerne ride ind, før dit navn bliver råbt op, hvis
den forrige rytter er redet ud. Bliver du kaldt ind før din starttid, fordi dommeren er forud i
programmet, har du ret til at holde din starttid. Du skal senest ride ind på banen, når dit navn
bliver kaldt op. Når du er inde på dressurbanen, må du først begynde dit program, når
dommeren siger ”vær så god at ride”, fløjter eller lignende. Du har 45 sekunder fra
dommerens signal til du skal begynde dit program.
Når du er færdig med programmet, skridter du ud fra banen med løse tøjler og klapper
hesten.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid meget velkommen til at spørge i sekretariatet, som er
åbent under hele stævnet. Som regel er vi også et par stykker i stalden, som kan svare på de fleste
spørgsmål.
Vi håber, du får et rigtigt godt stævne!
Dressurudvalget og Miniudvalget

