
Sveland Western Cup 2021 
Arets roligaste cup for westernryttare 
Sveland Djurförsäkringar sponsrar i år Sveland Western cup för dig som är 
westernryttare. Tillsammans med WRAS och lokala föreningar kommer vi under 
2021 att arrangera en cup med välarrangerade tävlingar och fina priser för western-
ryttare på C-nivå. Cupen kommer i år att bestå av 6 deltävlingar för att kunna 
genomföra säkra arrangemang utomhus med en stor final på Swedish Masters All 
breed. Kvaltävlingarna arrangeras utomhus från 2021-07-01 - 2021-09-30. 

 
 
 
 
 
 

Ryttarna kan tävla och samla poäng i grenarna: 
Showmanship at Halter 
Western Horsemanship
Reining
Trail
Ranch Riding

Covid 19
Restriktioner och regler kan ändras för att kunna genomföra Sveland Western cup på 
ett säkert sätt.
Vår målsättning är att kunna genomföra Sveland Western cup år 2021, det kan medfö-
ra färre antal kvaltävlingar och restriktioner för antal startande ekipage, antal med-
hjälpare samt publik. Vi uppdaterar löpande information på Wras hemsida.

Vill din forening arrangera en kvaltavling ?
Ni som arrangörer behöver kunna arrangera en kvaltävling mellan 2021-07-01 och 
2021-09-30 utomhus. Anpassning av förklasser och eventuella restriktioner görs i 
samråd med Wras. Skicka in anmälan senast 2021-05-02 till sma@wras.se

För ytterligare frågor, kontakta sma@wras.se
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Regler  
Sveland Western Cup (SWC)
Serieanordnare
WRAS

Sponsor
Sveland Djurförsäkringar ömsesidigt

År/tidperiod
2021

Nivå
C-nivå, tävlingen går som OPEN.

Öppen för
Ryttare och anmäld häst med betald och godkänd 
licens, samt medlemskap i WRAS ansluten klubb. 
Ungdomar och vuxna tävlar tillsammans. I finalen 
kommer bästa ungdom att utses i varje gren. 
En ryttare får starta flera hästar men endast ett 
resultat per gren och tävling räknas, det bästa.
Ex: Ryttare startar två hästar i reining, kommer 
3 och 5. Då räknas enbart poäng för 3e platsen 
och poängen för 5e platsen stryks, poängen 
går därmed vidare i resultatlistorna. Poängen 
samlas sen på ryttaren. Ryttaren får dock behålla 
placering samt pris för båda resultaten.

Ryttare kan starta i valfritt antal kvaltävlingar. 
Poängen följer ryttaren och man kan starta olika 
hästar på kvaltävlingarna.

Grenar
- Reining
- Western Horsemanship
- Trail
- Ranch Riding
- Showmanship at halter

Anmälan till kvaltävling
Anmälan görs enligt arrangörens proposition. 
Startavgift i SWC är 150 kr per klass. Anmälan som 
inkommer efter sista anmälningsdatum enligt 
propositionen godkänns inte.  

Kval och kvalplatser
Kvaltävlingar arrangeras på 6 tävlingsplatser från norr  
till söder.

Kvalplatserna publiceras på www.wras.se samt  
på www.sveland.se. 

Resultat och beräkning kvaltävlingar
1:a placerad 15 poäng
2:a placerad 13 poäng
3:e placerad 11 poäng
4:e placerad 10 poäng
5:e placerad   9 poäng
6:e placerad   8 poäng
7:e placerad   7 poäng
8:e placerad   6 poäng
9:e placerad   5 poäng
10 placerad   4 poäng

Därefter 1 poäng till resterande placerade i klassen.

Priser kvaltävlingar
Placerad 1–3 rosett och plakett samt hederspris
Placerad 4–6 rosett och plakett

Final
Finalen i SWC arrangeras under hösten 2021. 

Kvalade ryttare final
Tio ekipage per gren med högst poäng i kvaltävlingarna 
är startberättigade i finalen.  
Det krävs minst 15 poäng för att få starta finalen.  
Skulle fler än tio ekipage sluta på samma poäng  
är alla med lika poäng berättigade till start.  

Anmälan till final
Anmälan ska göras enligt arrangörens proposition innan 
anmälningstiden går ut. Ryttare som inte har anmält 
sig inom anmälningstiden räknas som avanmäld och 
platsen går då till den ryttare som står närmast i poäng. 
Detsamma gäller om en ryttare väljer att inte utnyttja 
sin plats i finalen. Om reserver har lika poäng avgör 
placeringar. 

Priser final
1:a i varje gren rosett, gehäng, segertäcke samt 

pengapris 5 000 kr
2:a i varje gren rosett, täcke samt pengapris 

1 000 kr
3:a i varje gren rosett, täcke samt pengapris 

500 kr
Övriga placerade rosett, hederspris.
Bästa ungdom i varje gren rosett, gehäng, hederspris.

Tvist om regelverk
WRAS i samråd med Sveland Djurförsäkringar 
ömsesidigt. I övrigt gäller WRAS:s regelbok 2020-2021. 

Godkänd av WRAS:s styrelse 2021-01-10.




