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Välkommen till Western Summer Challenge 2021 

Klubbmästerskap och 

deltävling 1, Sveland Western Cup 

 

Datum: 10 Juli 

Plats: Sundsvalls Fältrittklubb, Färsta 

Adress: Fillanvägen 25, 863 37 Sundsvall 

 

Domare: Håkan Forsström 

Tävlingsledare: Lotta Fager 

Tävlingsansvarig: Jenny Lindström 

Anläggningsansvarig: Max Malmberg 

Sjukvårdsansvarig: Veronica Sonidsson 

 

Tävlingsbana - utomhus 

Framridningsbana - utomhus 

Collect ring - utomhus 

 

Tider : 

Sekretariatet öppnar kl 07:30 

Första start kl 10:00 

 

Anmälan: 

Alla som innehar licens i WRAS skall anmäla sig i tävlingssystemet på wras.se 

Anmälan skall vara WINN tillhanda senast den: 28 juni kl 24:00  

Vill man efteranmäla sig till KM tillkommer en office charge på 300kr per häst.  

Anmälning till Sveland Western Cup sker som vanligt i tävlingssystemet samt ÄVEN på 

Svelands hemsida.  Det är ej öppet för efteranmälningar i Sveland Western Cup. 

 

Klassinformation: 

Klubbmästerskap för WINN: kommer hållas i följande grenar för Youth och Open, 

Showmanship At Halter, Trail, Reining, Western Horsemanship, Western Riding, Pleasure 

samt Ranch Riding. Dessa kommer markeras som KM klass och gå klass i klass på C-nivå, 

man deltar automatiskt i KM-klass om man är tävlande för WINN och deltar i utvald klass. 

Det kommer även koras en total Klubbmästare i både Youth och Open, baserat på sammanlagt 

tre bästa resultat från KM-klasserna, poäng beräknas utifrån WRAS regelbok. 

Krav för att kvalificera mot Total Klubbmästare är att ni som ekipage deltar i minst 4 klasser 

med godkänt resultat på den/de nivåer som passar er. Deltar ni i fler än fyra klasser så räknas 

de tre bästa resultaten ihop.  

Open och youth kommer att tävla samtidigt men ha separata prisutdelningar om 

deltagarantalet i open/youth har fler än tre tävlande. Vid färre än tre deltagare totalt i en klass 

går klassen som en bedömningsritt och ekipagen erhåller en deltagar-rosett 
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Sveland Western Cup: 

I denna cup kan man tävla i Reining, Western Horsemanship, Ranch Riding, Trail och 

Showmanship At Halter. Samtliga grenar tävlas på C-nivå. Öppet för alla som har 

tävlingslicens inom en WRAS-ansluten förening. Ungdom och vuxna tävlar i samma klass.  

Man skall även anmäla sig via Svelands hemsida om man skall deltaga i denna cup. 

För fullständig information och regler, se Winn´s hemsida.  

 

Kostnader: 

Enskild klass open: 120kr 

Enskild klass youth: 100kr 

Cup-klass: 150kr 

Box dag: 250kr 

Ej urmockad box: 500kr  

Betalning sker till WINN PG: 139 15 43-4 eller Swish: 123 137 97 26. 

VIKTIGT att ni anger RYTTARENS namn (om ni betalar för någon annan) när ni betalar 

samt vad ni betalar för.  

Sista betalningsdag: 28 juni 2021.  

Återbetalning endast vid uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast 10 dagar efter 

tävling, minus office charge på 300kr. 

 

Uppstallning: 

Box: Det finns cirka 30st fasta uteboxar, med hela väggar. Boxarna är strödda med spån. Man 

medtager egen vattenhink. Vid avfärd skall mockad box vara godkänd av tävlingsfunktionär.  

Bokad box = anmäld via mail samt betald sådan.  

Boxarna bokas på: bokningwinn@gmail.com 

(Dvs kommer bokningar via tävlingssystemet att EJ betraktas som bokningar) 

 

Mat och förtäring 

Fika och lunch kommer att finnas att köpa under hela tävlingsdagen.  

 

Övrigt & kontakt: 

Vaccinationsintyg skall visas upp innan häst lastas ur transporten. Tävlande som anmäler sig 

till denna tävling godkänner samtidigt att man kan bli fotograferad under helgen och att 

bilderna kan komma att publiceras på sociala medier. Kontakt-mail: hejwinn@gmail.com 

 

Klassordning: 

1. Showmanship At Halter KM Open/Youth 

2. Showmanship At Halter SWC 

3. Western Horsemanship KM Open/Youth 

4. Western Horsemanship SWC 

5. Western Riding KM Open/Youth 

6. Reining KM Open/youth 

7. Reining SWC 

Lunchpaus 

8. Trail KM Open/Youth 

9. Trail SWC 
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10. Ranch Riding KM Open/Youth 

11. Ranch Riding SWC 

12. Western Pleasure KM Open/Youth 

 

 

 

Varmt välkomna till en fartfylld trevlig dag i 

westernridningens goda anda! 

 

 

 

 

 


