
Få styr på dine dressur-

programmer - Rid for dommer 

Leif Tørnblad d. 6.-7. juni 

NSR har været så heldige at få den 

internationale dressurdommer Leif 

Tørnblad, der gennem de seneste 21 år har 

dømt mere end 25 Internationale 

mesterskaber inkl. 2 olympiske lege, til at 

komme og holde et forløb for 

dressurryttere. 

Dette er en enestående mulighed for at 

ride et selvvalgt program for en dommer og 

derefter gennemride øvelser fra 

programmet, som kan forbedres. Du får  

din egen kritik med hjem. 

 

 

Leif starter med at dømme ekvipagen og 

lave en helt normal kritik, herefter taler 

han med rytteren om, hvor der kan opnås 

bedre points. Derefter øves de passager 

der kan forbedres sammen med Leif. Der 

bliver sat 30 minutter af til hver ekvipage 

per dag. Vi anbefaler at du medbringer én 

som kan videooptage din programridning. 

Der rides udendørs på 20*60 bane med god 

fiberbund. Opvarmning foregår også på 

udendørsbane. Hvis regnvejr, kan der 

opvarmes indendørs i 20*40 ridehus. 

 

 

 

 

 

Forløbet er for ryttere på alle niveauer, 

der ønsker at få optimeret deres ridning i 

dressurprogrammerne. Er åbent for alle 

ryttere, dog har NSR ryttere fortrinsret. 

Prisen er kr. 650 kr. for en dag og kr. 

900 for begge dage for NSR-

medlemmer. Pris for ikke-medlemmer er 

kr. 700,- for en dag og kr. 950,- for begge 

dage. Tilmelding er bindende, der oprettes 

venteliste. Tilmelding er først til mølle. 

Der er max plads til 10 ekvipager per dag.  

Tilmelding skal ske via mail - 

nsr.dressur@gmail.com – og betaling via 

MobilePay 57371. Tilmelding er først 

gældende når betalingen er registreret.  

Ved tilmelding bedes angivet rytters navn, 

hestens/ponyens navn samt tlf. Husk at 

skrive hvilket program du ønsker at ride 

(både for dag 1 og 2 – hvis du skal ride 

begge dage) samt om du skal ride på A eller 

B bane. 

OBS - Ved tilmelding bedes man angive, om 

man vil ride for åben mikrofon - dvs. så evt. 

publikum kan høre, hvad Leif 

siger/fortæller under ens ridt. Det er ens 

eget valg.  

Tilmeldingsfrist d 1. juni 2020. 
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