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Informationsflyer 

 

VIRTUAL DRESSAGE TOUR 

DET ONLINE DRESSURSTÆVNE 

VDT – nyt perspektiv i dressursport. 

Virtuelt stævne til begyndere, rideskoler og øvede. 

 

 Målgruppe? 
 

 Du er endnu ikke så erfaren, og er nysgerrig efter hvad dressurridning betyder, og           

       hvad en dommer vil sige til din ridning. 

 Du vil gerne have en professionel mening/ bedømmelse af dit program.  

 Du vil gerne måle dig med andre ryttere (internationalt), og vinde flotte præmier. 

 Du vil gerne spare din hest for den sædvanlige stævne stress med transport osv. 

 Du vil gerne arbejde på din nervøsitet inden programridningen. 

 Du har ingen transportmuligheder til stævnedeltagelse. 

 Stævner er for omkostningsfulde. 

 Du har en rideskolepart, som ikke giver mulighed for at komme til stævner. 

 Du søger nye udfordringer og mål for din træning. 

 Du har stævneerfaring, og ønsker nye professionelle bedømmelser og nye           

       træningstips til at blive bedre. 

 Du arbejder, som træner eller uddanner i ridesporten, og ønsker at motivere dine  

       elever med nye mål. 

 

„Vi har en mulighed til dig! Du kan blive bedømt af anerkendte 

internationale dressur dommer, og få feedback og tips til din 

videre træning. Du kan ”møde” deltager fra hele Europa, og 

vinde attraktive præmier!” 

HVME ER VI: 

Innovative Horse & Rider 

Academy er en forening til 

udvikling af nye produkter og 

begivenheder rundt om 

hestesporten. 

Vi er arrangørerne bag Virtual 

Dressage Tour  og udvikler 

videre på brandet; “Virtual 

Dressage Tour“. 

 

 

 

 

Mere info under: 

www.virtualdressagetour.com 
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Alle Rechte an VDT, einschließlich des Urheberrechtes und des geistigen Eigentums liegen bei “Innovative Horse & Rider Academy” und es ist jede Verwendung, welcher Art auch immer, durch Dritte ohne 

ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch “Innovative Horse & Rider Academy” untersagt und wird im Falle des Zuwiderhandelns gerichtlich geahndet. 

 

 

  

 Konceptet: „Virtual Dressage Tour“ 

 

 Sværhedsgrader og dressurprogram udvælges og downloades:
 https://www.virtualdressagetour.com/aufgaben 

 Nem online tilmelding og overførsel af gebyr:  
      https://www.virtualdressagetour.com/nennung  

 Øve program i ro og vante omgivelser derhjemme, og filme 2 meter fra C med mobil 
eller videokamera. 

 Video filmingen bliver selv planlagt af deltageren, og kan optages så mange gange man 
har lyst til. 

 Den bedste video af programridningen indsendes:  
https://virtualdressagetour.wetransfer.com    

 Deltagerne får tilsendt en startliste efter sidste frist for tilmeldingen, og kan der se, hvem 
man skal starte/ konkurrere imod. 

 Bedømmelsen sker af anerkendte internationale dressur experter. 

 Kritik tilsendes, med træningsforslag til forbedringer. 

 Kritik og resultatliste kommer via mail, og de placerede deltagere modtager deres sløjfe 
og præmie via post. 

 De placerede deltagere bliver offentliggjort online på vores hjemmeside, og på de sociale medier, og vinderridtet bliver også 
offentliggjort.   

   

 FORDELE 

 

 

Stævnedeltagelse uden at skulle forlade sin stald. 

Moderne og miljøvenlig stil for dressurstævne deltagelse. 

Nem online uploading af video: https://virtualdressagetour.wetransfer.com  
 
Bedømmelse og point fra anerkendte internationale experter fra dressursporten. 

Motiverende for nybegyndere. 

Uafhængig af tid, sted og vejret. 

Ingen betingelser for medlemskab. 
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