Välkommen till WRX Cross Over
och Klubbmästerskap
E- D- & C-tävling
Datum:
Plats:

Lördag 12 september, första start kl.09:00.
Ockelbo Ryttarförening, Masbovägen 1, 816 30 Ockelbo
www4.idrottonline.se/OckelboRF-Ridsport/

Typ av tävling:

D- & C-klasser är öppna för alla medlemmar i WRAS-ansluten klubb.
E-klasser är öppna för alla, dvs. inget medlemskap eller licens krävs.
Tävlingarna genomförs enligt gällande WRAS regelbok. Det är varje ryttares
skyldighet att känna till gällande regler.

Klubbmästare och Bästa E-ryttare i respektive gren utses.
Domare:
Tävlingsledare:
Tävlingssekr:
Kontaktperson
vid frågor:
Klass
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15
Klass 16
Klass 17
Klass 18
Klass 19
Klass 20
Klass 21
Klass 22
Klass 23
Klass 24

Håkan Forsström
Carina Stridh
TBA
Michelle Lindblad Persson, michelle.lindbladpersson@gmail.com
eller 073-056 69 75
Gren
Western Pleasure
Western Horsemanship
Western Riding
Lead Line Trail
Trail at Hand
Trail
Trail at Hand
Trail at Hand+KM
Showmanship at Halter+KM
Trail
Trail+KM
Ranch Trail
Ranch Trail+KM
Western Riding
Western Riding+KM
Western Horsemanship
Western Horsemanship+KM
Western Pleasure
Western Pleasure+KM
Reining 1:1
Reining 1:2
Reining+KM
Ranch Riding
Ranch Riding+KM

Nivå
E
E
E
E
E
E
D
C
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
D
C
D
C

Max 15 deltagare i trailklasserna.
Maxtid för trail 7 min
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser.
Vid otillräckligt antal startanmälningar (den 29/8) ställs tävlingen in.
Minst tre deltagare fordras för att klass ska rapporteras till WRAS.

Klasser med mindre än 3 anmälda går som bedömningsklasser om de anmälda vill och arrangören
bedömer att tid finns, annars ställs de in och anmälningsavgiften betalas tillbaka. Vad som gäller
meddelas i ryttarmeddelandet.
Alla klasser är Open-klasser, dvs vuxna och ungdomar tävlar i samma klass.
Första start är kl 9.00, sekretariatet är öppet från kl 7.30. Preliminär tid för lunch anges i
ryttarmeddelandet.
Licenser:

Vid start i C- eller D-klass krävs giltig A-/Y-licens för ryttare, och H/H1-licens
för häst. Har du inte redan licens- ansök i tid hos WRAS!
Vid start i E-klass krävs varken licens eller medlemskap.

Viktig info:

Klass 9 Showmanship at Halter kommer att hållas i collecting ring. När denna
klass hålls, ber vi ekipage som inte startar i klassen att denna korta stund hålla
sig utanför ridhuset eller på utebanan.
Pga Covid-19 tillåts endast 1 groom/medhjälpare per häst och vi uppmanar
startande ekipage att lämna anläggningen efter sin sista start, och inte
uppehålla sig längre än nödvändigt på anläggningen.
Övernattningsmöjlighet på anläggningen finns inte.

Anmälan:

Senast 29 augusti. Anmälan för C- och D-klasser görs direkt i WRAS
tävlingssystem på www.wras.se och avgift sätts in på WRX bg 5077-4397.
Märk betalningen med namn och ”CO-20”. För att anmälan skall räknas
som giltig skall anmälningsavgiften vara WRX bg tillhanda senast 3
bankdagar efter sista anmälningsdag. I annat fall anses anmälan som ogiltig
och räknas som efteranmälan.
Anmälan för E-klasser görs till tavling@wrx.se Ange ryttare, häst, hästens
födelseår, ras samt klasser. Ange även ålder på ryttare under 19 år.
Anmälningsformulär för E-klasser finns på

http://www.wras.se/tavling.asp?id=753
Start utom tävlan är EJ tillåten.
Avgift:

Vuxen: D- och C-klass: 120 kr. E-klass: 100 kr.
Junior: E-, D- och C-klass: 100 kr.
Lead line: 50 kr/ekipage

Efteranmälan:

Efteranmälan sker i mån av plats, senast 1 timme innan klassens start, mot
dubbel anmälningsavgift per klass. Efteranmälan betalas kontant på plats.
OBS! Vid efteranmälan måste kvitto på att licens lösts uppvisas, om ryttaren inte
dessutom tävlar i föranmälda klasser.
Efteranmält ekipage startar sist i klassen.

Återbetalning:

Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkar- eller
veterinärintyg, förutom en administrationsavgift om 50 kr. Intyget ska vara
WRX tillhanda senast den 26 september 2020.

Vaccinationsintyg:

Ska visas upp före urlastning.

Hästägarförsäkran: Ifylles på plats i sekretariatet.
Startanmälan:

Ryttarmeddelande:

Startanmälan ska på tävlingsdagen göras senast 1 timme före beräknad starttid
för respektive klass. Medtag godkänt vaccinationsintyg, medlemskort i WRASansluten klubb, licenser och ev. inbetalningskvitto på anmälningsavgiften.
Ryttarmeddelande med vägbeskrivning kommer att finnas på hemsidan
www.wrx.se en vecka innan tävlingen, de kommer inte att skickas hem till
deltagarna.

Mönster:

Mönster kommer ut senast i samband med ryttarmeddelandet på www.wrx.se

Priser:

Rosetter och hederspriser. Rosetter till Klubbmästare och Bästa E-ryttare.

Uppstallning:

Önskas uppstallning kontakta Carina Stridh för bokning,
ockelboryttarforening@hotmail.com.
Betalning för uppstallning görs till Ockelbo Ryttarförening efter att bokningen
godkänts.
Dagbox: 200:Dygnsbox: 400:För förslag på övernattningsmöjligheter i närheten, se Ockelbo Kommuns
hemsida.

Ankomst kvällstid: Ankomst fredag kväll är möjlig kl.20-21.
Servering:

Info kommer i ryttarmeddelandet.

Vägbeskrivning:
E4:an norrifrån-Söderhamn. Åk E4a söderut ca 40 km. Vid Hakkegård, sväng av E4:an mot Ockelbo,
väg 303. Åk 17 km, ta vänster i fyrvägskorsning, väg 272, Norra Åsgatan. Efter ca 4 km , ta vänsterskyltat "Ridskola". Passera järnvägen och ta första vägen till vänster, Masbovägen. Då ser ni ridhuset
bortom åkrarna.
E4:an Söderifrån- Gävle. Kör 50 km på E4:an räknat från Gävle, sväng av mot Ockelbo vid Hakkegård,
väg 303. Kör 17 km.Ta vänster i fyrvägskorsning, väg 272, Norra Åsgatan. Efter ca 4 km , ta vänsterskyltat "Ridskola". Passera järnvägen och ta första vägen till vänster, Masbovägen. Då ser ni ridhuset
bortom åkrarna.
Från Sandviken- Ta väg 272 mot Ockelbo, kör ca 35 km . Ta höger - skyltat "Ridskola". Passera järnvägen, ta första vägen till vänster- Masbo vägen. Då ser ni ridhuset bortom åkrarna.
VARMT VÄLKOMNA ALLIHOP!

Övrigt:

All framridning sker på utebanan. På framridningsbanan är det inte tillåtet att
longera sin häst. Vänligen följ de anvisningar du får av funktionär/gatepersonal
i och utanför ridhuset. Reglerna är till för allas trivsel och säkerhet.
Endast startanmälda hästar med nummerlappar får befinna sig inom
tävlingsområdet, detta inkluderar även framridningsbanan.

