
ARRANGÖR: Western Sek0onen Vännäs Ry5arförening 

PLATS: Vännäs Ry5arförening 

DOMARE: Ingela Ynghagen 

TÄVLINGSLEDARE: Western Sek0onens Styrelse 

DATUM: Fredag 14/4 (kväll) och lördag 15/4 (dag) 

TYP AV TÄVLING: Inofficiell D-C tävling  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 mars 

SISTA MÖJLIGA ANMÄLNINGSDATUM: På tävlingsdagen minst 1h innan klassens start. 

Sekretariatet öppnar klockan 16.00 den 14/4 och 08.00 den 15/4 

Första start: Preliminärt (@digast) 17.00 den 14/4 och preliminärt 09.00 den 15/4. 

TÄVLINGSKRITERIER: 

Då det är en inofficiell tävling så behövs varken licens eller medlemskap i WRAS klubb. Inga 
resultat blir rapporterade @ll WRAS. 
Vaccina@onsintyg uppvisas i sekretariatet innan man lastar ur hästen, vaccina@on ska vara 
gjort enligt SvRFs regler från 2023. Kom ihåg aW hästen inte får ha uppvisat några symptom 
inom 3v innan tävlingen för aW undvika smiWor. 

ANMÄLAN: 
AnmälningsavgiXen betalas @ll Swish eller konto senast 31 mars, betalningar gjorda senare 
än deWa kommer aW ses som eXeranmälning och eXeranmälningsavgiX kommer aW tas ut 
innan start @llåts. (märk betalningen med WT VRF+diW namn) OBS! Var noga med 
märkningen då vi inte ansvarar för aW leta reda på betalningar som ej är korrekt märkta och 
anmälan då ej räknas som fullständig. Återbetalning sker endast vid uppvisande av veterinär 
eller läkarintyg, mot en administra@v avgiX på 50:- 

Swish 0706838959 Konto 8420-2 923166363-5 (Swedbank, båda @llhörande Elin Edling) 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 110kr/klass 

EXeranmälan (ej @digare anmält ekipage) 200kr/klass. 

UPPSTALLNING: 250:-/dygn för ej medlemmar, 92:-/dygn för medlemmar. 500:- kommer aW 
faktureras om boxen ej mockats enligt riktlinjer. 

BOENDE: Sängplatser i sovsalar finns aW hyra för 125:-/bädd och naW.  

KLASSER: 

Showmanship at Halter D C 

Trail at Hand D C 

Trail D C 

Western Pleasure D C 

Western Horsemanship D C 



Western Riding D C 

Ranch Riding D C 

PRISER: 1-6 placerad får roseW. 

ANMÄLAN: 

Senast den 31 mars vill vi ha eran anmälan. 
I anmälan skall följande informa@on finnas: 
RyWarens namn 
Ålder 
Adress 
Telefon 
Mail 
Hästens namn 
Ålder 
Vilka klasser som önskas ridas. 
Övrigt (Box, Boende) 
Anmälan mailas @ll: maria.stenberg@bahnhof.se 

ÖVRIGT: 

Tävlingen hålls i eW oisolerat ridhus ca 20x55m, framridningen sker på en del i ridhuset, 
underlaget är stenmjöl. Eventuellt finns det möjlighet aW rida fram på uteridbana med 
snöunderlag. 

 
Ridhjälm är obligatoriskt vid all ridning och nummerlapp skall bäras synlig inom 
tävlingsområdet.  

Det finns folk på plats om man är nybörjare som man kan prata med för aW få hjälp och 
guidning. Nummerlappar kommer aW erhållas av organisatören och en avgiX på 50:- 
faktureras om dem inte återlämnas när tävlingen är över. 
 
Arrangörerna förbehåller sig räWen aW göra ändringar i programmet. Klasser med mindre än 
3 anmälda går som bedömningsklasser om de anmälda vill och arrangören bedömer aW @d 
finns, annars ställs de in och anmälningsavgiXen betalas @llbaka. Vad som gäller meddelas i 
ryWarmeddelandet. 

EXer tävlingen på lördag och söndag kommer det erbjudas kurs för domaren Ingela 

Ynghagen, yWerligare info om deWa kommer i eget dokument.
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