
Proposition för AHIS Dressyr online-event 

 
Onlinedressyren är öppen för AHIS medlemmar 2021 med arabiska 
fullblod/arabpartbred med minst 25% arabiskt fullblod i, och pågår mellan 12 april - 9 
maj. 
Valfri klass upp tom Msv A. 
Placeringar i LC:1, LB:1, LA:1, MSVC:1, MSVB:1 och MSVA:1, i resterande klasser 
delas clearroundrosett ut vid över 60%. 
 
AHIS erbjuder under samma tidsperspektiv även ett träningstillfälle online för er som 
rider på FEI nivå, domaren tittar på er ritt och ger er feedback i form av procent och 
kommentar. Denna träning kostar 150 kr/ritt. Medlemskap i AHIS krävs och två 
program är aktuella: 
-FEI Intermediaire I 
-FEI Prix S:t Georges" 
 
Domare: Lena Mårtensson 
Grenledare: Frida Engblom 
 
Anmälan 
Skicka din anmälan till Frida Engblom på 076 141 0449 via Whatsapp, som är en 
app du laddar ner. 
 
Din anmälan skall innehålla: 
-Ditt namn  
-Din adress 
-Hästens namn  
-Hästens ras 
-Hästens ålder 
-Antal starter 
-Program du avser att rida 
 
Din film kan komma att slumpas ut och läggas upp på AHIS Facebooksida, vill du 
inte detta, vänligen ange detta vid anmälan. 
 
Kostnad 
AHIS medlemskap 2021 150:-. 
Varje enskilt program kostar 200:-. 
Vid godkänd ritt i clear round program får man clearroundrosett med posten. Vid 
placering får man rosett enligt placering på posten. Resultat och rosetter skickas ut 
när tävlingen är avslutad och alla resultat sammanställda. 
 
Betalning 
Betalning görs via Swish till 123 634 8932 eller AHIS BG 5715-7174 . Betalningen 
ska vara gjord för att filmen ska bedömas. Märk betalningen med hästens namn, 
antal klasser och avsluta med stora bokstaven D för att vi ska veta att betalningen 
gäller dressyren. Ex. Hästnamn2D. Medlemskap betalas separat enligt: 
https://ahis.se/omahis/medlem.html 
 



Regler 
-Placeringar i LC:1, LB:1, LA:1, MSVC:1, MSVB:1 samt MSVA:1, antal placerade per 
klass beror på antal startande. 
-Resterande klasser endast clear round. 
- Filmen ska skickas in mellan 12 april - 9 maj. Filmer inskickade senare kommer inte 
bedömas. 
- Tävlingsledaren samt domaren har rätt att diskvalificera ekipage om dessa 
bedömer att filmen är otillräcklig att bedöma. 
- All utrustning och klädsel ska vara reglementsenlig för dressyr enligt TR II. 
- Endast en start per film. 
- Endast ett ekipage på banan vid filmad ritt. 
- Filmen får inte redigeras på något sätt. 
- Godkänd ritt vid resultat vid 60% eller högre. 
- Bettlösa alternativ är godkänt enligt TR II för både häst och ponny. 
 
När det är dags för att filma ritten, tänk på detta: 
- Innan man startar ritten ska namn på ryttare och häst, dagens datum och vilket 
program som rids sägas högt i filmen. 
- Filma från C. 
- Zooma vid behov så att ritten syns tydligt. 
- Filma INTE i motljus. 
- Endast ett ekipage i filmen. 
- Endast ett ekipage på banan. 
- Viktigt att vara stadig på hand när man filmar. 
 
Vart skickar jag filmen/filmerna? 
När du filmat klart skickar du filmen/filmerna på WhatsApp till: Frida Engblom 076 
141 0449. Kom ihåg att skriva namn och klass i anslutning till filmen. 

 
 
Lycka till! 


