
SPHA Online Spring Western Dressage show 

WDAA Recognized # 21-283 

 

Datum: 26/4 -21/5 2021 (anmälan och inskickning av video) 

Bedömning: 22/5 – 6/6 2021 

Plats: Online 

Domare: Cindy Butler, USA 

Tävlingsledare: Hanna Ericsson, SPHA 

Startavgifter: SPHA medlemmar: 200kr/klass, Övriga deltagare: 250kr/klass.  

Efter godkännande får du ett e-mail med din förifyllda klass skylt. Denna skylt måste visas i 

början av din video. 

Anmälningsblankett: https://forms.gle/HRCCTSYwEW5Z4VtH6  

Lägg upp din video på Youtube och skicka länken till show@spha.se   

 

Betalning sker till SPHAS: PG: 456 33 35-1  

Swishnummer: 123 05 66 794 

Paypal: jessica@spha.se eller QR-kod 

Ange att betalningen gäller ”Tävling maj” samt ditt namn. 

Prisrosett skickas till placering 1-6 i varje klass och ev sponsrade priser. 

Övrigt: Våldsam ridning/hantering av hästar eller ridning på hästar som visar hälta eller 

tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning. Ridning av hästar 

under 3 år är inte tillåten. Tävling av ston som är längre än 5 månader dräktiga eller ston med 

diande föl vid sidan är inte tillåten. 

Klasser: 

1. Paint Western Dressage Intro Level Test 3 (40x20m bana) 

2. Paint Western Dressage Basic Level Test 3 (40x20m bana eller 60×20 m bana) 

3. Paint Western Dressage Level 1 Test 3 (60x20m bana) 

4. Paint Western Dressage Level 2 Test 3 (60x20m bana) 

5. Paint Western Dressage Level 3 Test 3 (60x20m bana) 

6. Paint Western Dressage Level 4 Test 3 (60x20m bana) 

7. All Breed Western Dressage Intro Level Test 1 (40x20m bana) 

8. All Breed Western Dressage Basic Level Test 1 (40x20m bana eller 60×20 m bana) 

9. All Breed Western Dressage Level 1 Test 1 (60x20m bana) 

10. All Breed Western Dressage Level 2 Test 1 (60x20m bana) 

11. All Breed Western Dressage Level 3 Test 1 (60x20m bana) 

12. All Breed Western Dressage Level 4 Test 1 (60x20m bana) 

https://forms.gle/HRCCTSYwEW5Z4VtH6
mailto:show@spha.se
mailto:jessica@spha.se
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Ni hittar alla test på: https://westerndressageassociation.org/wdaa-tests/   

 

Western Dressage-tävling för alla ryttare och hästar. Regler och utrustning enligt 

WDAA: https://westerndressageassociation.org/western-dressage-rules-tests/ 

  

WDAA RIKTLINJER FÖR ONLINE SHOW 

• För att bli godkänd av WDAA måste onlineshower uppfylla samma kriterier för erkännande 

som liveshower. www.westerndressageassociation.org/show-recognition-information/  

Använd arenor som är så nära regleringens storlek som möjligt och se till att bokstäver sitter 

lämpligt för att kunna ses av domaren. Koner med stora bokstäver på och stolpar på marken 

för att avgränsa hörnen är acceptabla. För arenamätningar besök denna länk, 

https://westerndressageassociation.org/western-dressage-arena/ 

Videoklipp av tester måste vara oredigerade från början till slut, inklusive utrustning, klädsel 

och bettkontroll. De måste vara en kontinuerlig inspelning med häst och ryttare synlig hela 

tiden. 

Videor måste filmas i LANDSCAPE-orientering, dvs LIGGANDE. 

Efter att ha kommit in i arenan, måste skylt som bifogats i bekräftelsemail efter anmälan, 

hållas upp innan testet påbörjas. Ta bort skylten strax innan ritten börjar. Se till att all 

information är tydlig och lättläst för domaren. Filmaren kan hålla skylten och sedan flytta 

tillbaka till bakom kameran eller hålla skylten framför kameran på armlängden och även hålla 

kameran. 

Håll hästen i bildrutan och var noga med de nära hörnen. Du kan zooma in något i fjärran 

hörnen. Videor måste vara i fokus. 

Se till att behålla bokstäverna som ingår i momentet synliga i bildrutan, dvs filma hellre för 

långt bort än för nära. 

Så snart testet är avslutat måste kameran långsamt cirkulera runt hästen och ryttaren som visar 

all utrustning och klädsel, inklusive sporrar och spö om det används. 

Efter utrustningskontroll ska ryttaren sitta av och ta av tränset så att bettet tydligt syns i 

kameran.  

OBS: Håll i tränset så att du inte döljer curb strap eller curb chain. Demonstrera att curp strap 

eller kedja är flexibel, ½ tum bred, och att två fingrar kan passa mellan bosal eller nosgrimma 

och hästens kind. Se till att domaren kan se alla delar av tränset, inklusive bett och tyglar, 

tydligt. 

Testet måste filmas från C, där domaren normalt skulle sitta. 

Testet får läsas upp under ritt för ryttaren. 

Coaching under testet är inte tillåtet. 

Det naturliga bakgrundsljudet för testet måste vara hörbart. Test utan ljud alls accepteras inte. 

Nummer på träns eller pad är inte tillåtna. 
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Pararyttare är undantagna från att visa bettkravet i online shower. 

Tester kan skickas till ENDAST EN online-show. En video av en ritt från en annan tävling 

som redan har bedömts elimineras. Alla videor som misstänks ha filmats under en annan 

tävling kommer inte att bedömas. 

Ingen häst får ridas mer än en gång i samma klass, inklusive TOC-klasser. 

 

 

Användbara länkar: 

➢ WDAA Attire and Equipment Guide 

➢ Online Video Tips 

➢ Western Dressage Judges Guidelines 

➢ Gaited Horse Rules 

➢ Online Show Guidelines for exhibitors 

➢ Tester ovanifrån – hjälp att rida testerna 

 

http://www.spha.se/rwdx/files/WDAA-Aand-E-Guide-9-8-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AQAxmoyRQC8
http://www.spha.se/rwdx/files/Western-Dressage-Judges-Guidelines-rev2018-03-15.pdf
http://www.spha.se/rwdx/files/Gaited-Horse-Rules-v1-050619.pdf
http://www.spha.se/rwdx/files/ONLINE-SHOW-guidelines-8-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCtj_5ABHq5EqEqX2K8hibuw/videos
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