
Results-‐4-‐26-‐15	  

April	  26,	  2015	  

NMDA	  Dressage	  Schooling	  Show	  and	  Southwest	  Region	  USPC	  Dressage	  Rally	  

Los	  Alamos	  County	  Fairgrounds	  

Judge:	  Gilly	  Slater	  

Place.	  	  Rider	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Horse	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Score	  

USEA	  Beginner	  Novice	  test	  A	  –	  A/A	  

1. 	  Joanna	  Casson	  –	  Strawberry	  -‐55.263	  

USEA	  Beginner	  Novice	  test	  B	  –	  A/A	  

1. 	  Laura	  Mullane	  –	  West	  With	  The	  Night	  –	  65.0	  
2. 	  Joanna	  Casson	  –	  Strawberry	  –	  58.20	  

USEA	  Novice	  test	  A	  –	  A/A	  

1. 	  Cathy	  Rocke	  –	  Simpatico	  –	  65.60	  

USEA	  Novice	  test	  B	  –	  A/A	  

1. Cathy	  Rocke	  –	  Simpatico	  –	  68.00	  

USEA	  Novice	  test	  B	  –	  JR	  

1. Iona	  Ellsworth	  –	  Simply	  Ricky	  –	  59.25	  

USDF	  Introductory	  test	  A	  –	  JR	  

1. J	  Merle	  –	  Scout	  –	  63.437	  
2. Hayden	  Drager	  –	  PJ	  –	  61.562	  
3. Jean	  Sipley	  –	  Sammy	  –	  59.687	  

USDF	  Introductory	  test	  B	  –	  JR	  

1. Haylee	  Richardson	  –	  Lucy	  –	  63.125	  ++	  
2. Jeanine	  Fassbender	  –	  Dakota	  Night	  –	  63.125	  +	  
3. Hayden	  Drager	  –	  PJ	  –	  63.125	  
4. Jeanine	  Fassbender	  –	  Dakota	  Night	  –	  62.812	  
5. Tayra	  Eidenbenz	  –	  Azizah	  –	  62.187	  
6. Jean	  Sipley	  –	  Sammy	  –	  61.875	  
7. Ursula	  Coe	  –	  Azizah	  –	  60.937	  



8. Erin	  Kober	  –	  Strike	  the	  Flint	  –	  59.375	  

USDF	  Introductory	  test	  C	  –	  JR	  

(1) J	  Merle	  –	  Scout	  –	  63.250	  

(1)	  Haylee	  Richardson	  –	  Lucy	  –	  63.250	  

3.Adeline	  –	  Lola	  	  -‐	  61.750	  +	  

4. Ashley	  Smith	  –	  A	  Sassy	  Red	  Zipper	  –	  61.750	  
5. Adeline	  	  	  -‐	  Lola	  –	  61.50	  (HC)	  

USEF	  Training	  L.	  test	  1	  –	  A/A	  

1. Laura	  Mullane	  –	  West	  With	  the	  Night	  –	  65.0	  

USEF	  Training	  L	  test	  2	  –	  A/A	  

1. Laura	  Mullane	  –	  West	  With	  the	  Night	  –	  66.730	  

USEF	  Training	  L	  test	  3	  –	  JR	  

1. Brenna	  Graham	  –	  Expressionist	  –	  54.090	  

USEF	  First	  L	  test	  1	  –	  JR	  

1. Erin	  Kober	  –	  Tommy	  Two	  –	  64.074	  

USEF	  First	  L	  test	  3	  –	  A/A	  

1. Laura	  Kober	  –	  Sterling	  Impression	  –	  64.117	  

USEF	  First	  L	  test	  3	  –	  JR	  

1. Erin	  Kober	  –	  Tommy	  Two	  –	  64.117	  

USEF	  Second	  L	  test	  2	  –	  A/A	  

1. Dave	  Ramsey	  –	  Kadid	  –	  58.717	  

USEF	  Second	  L	  test	  3	  –	  A/A	  

1. Dave	  Ramsey	  –	  Kadid	  –	  60.975	  

	  

	  


