
   

  
                  

 

 
 

Så här går det till: 

1. Anmäl dig till cupen  
 

2. Rid dina vanliga tävlingar under året och samla samtidigt poäng till cupen. 
 

3. Rapportera in dina tävlingsdagar till oss senast 31 dec, samt bifoga gärna länk till din 
TDB-profil, resultat. 
 

4. Har du kommit upp i 40 poäng blir du inbjuden att få ta emot ditt pris i samband med 
DUS Årsmöte i början av 2024. 

                                                                                                                                         (Läs mer på nästa sida) 

      Västergötlands Ridsportförbunds Ungdomssektion  

bjuder in till 
 

DUS Ponnydressyr Cup 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer du tävla ponnydressyr i klasserna L:C L:B L:A under 2023? 
 

Nu kan du även vara med i DUS Ponnydressyr Cup! 
 

Samla poäng under årets tävlingar och så kan du och dina 
tävlingskamrater få fina priser som delas ut i samband med DUS Årsmöte i 

början av nästa år (2024). 
 
 
 
 



   

  
                  

 

 
 

DUS Ponnydressyr Cup  
Målgrupp:  
Ponnyryttare (upp tom 20 år) tävlande för förening ansluten till Västergötlands 
Ridsportförbund, som tävlar LC, LB, LA på tävlingsnivå som kräver ryttarlicens. 
För Paraponnyryttare (upp tom 20år) får även lägre dressyrklasser räknas med.  
 
Så här går det till: 
1. Anmäl dig till cupen, HÄR  
2. Rid dina vanliga tävlingar under året och samla samtidigt poäng till cupen. 
3. Rapportera in dina tävlingsdagar till oss senast 31 dec. (se nedan) 
4. Har du kommit upp i 40 poäng blir du inbjuden att få ta emot ditt pris i samband 
 med DUS Årsmöte i början av år 2024. 

 
Poängutdelning:  
• Varje startad tävlingsdag = 5 poäng 

• Placering under dagen = ytterligare 5 poäng 
Man kan alltså få antingen 5 poäng eller max 10 poäng på respektive tävlingsdag. 

 
Kostnad för deltagande i cupen:  
200 kr/ryttare (betalas i samband med anmälan, se nedan) 

 
Anmälan:  
Anmälan sker via IdrottOnline, målsman är ansvarig för minderårigs anmälan. 
 
    
   I samband med anmälan betalar du  
   in avgiften på Swish-nr 123 674 93 78 
   (ange ryttarens namn) 
 

 

OBS! Anmälan måste vara inskickad och betalning genomförd innan tävlingsstart sker, 
för att få räknas med. 
 
Anmälningstiden: öppnar 1 februari och är öppen fram till 1 september 2023 

 

Rapportering:  
Ifyllt intyg skickas till distriktet via e-post, i slutet av året, dock senast 31 dec.  
(bifoga gärna länk till din TDB-profil, resultat) 
 
Ryttaren/målsman är ansvarig för att resultaten kommer in till distriktets kansli 

för att kunna tillgodoräknas. 

Frågor hänvisas till:  
Distriktets Ungdomssektion (DUS) via e-post 
eller till Sofia Ohlin, distriktskansliet via e-post eller tel.076 466 14 75 

            Lycka till! 
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