Westerntävling:

Regionsmästerskapet går på C nivå, enligt gällande WRAS
regelbok 2021, lördag 10 september.

Tid:

Första start 09.00

Plats:

Holmen Gård

Vägbeskrivning:

Adress: Holmen Norra 1, Rångedala.
Från Borås: Riksväg 40, tag avfart 91 (Rångedala motet) Kör rakt
fram i Rondellen mot Vevelhult, ridhuset hittar ni rakt fram i Tkorsningen.
Från Ulricehamn: Riksväg 40, tag avfart 91 (Rångedala motet) kör
vänster i Rondellen under motorvägen, i nästa rondell tag höger
mot Vevelhult, ridhuset hittar ni rakt fram i T-korsningen.

Anmälan:

Senast 28/8 via WRAS tävlingsprogram www.wras.se

Betalning:

Anmälningsavgift skall vara inbetald på KbWR’s
Plusgiro: 54 94 81-0 eller via swish 1236356182 Märkt med
avsändare och antal klasser senast den 28/8, därefter påföres
efteranmälningsavgift.

Avgifter:

Vuxen 150 kr per klass, ungdom 120 kr per klass

Startanmälan:

Sker i sekretariatet från kl. 07.30. Ej tillbaka lämnade
nummerlappar debiteras med 50 kr. För anmälan krävs
medlemskap i någon WRAS ansluten klubb i region väst,
medlemstillhörighet skall kunna uppvisas i sekretariatet. Ryttare
och häst skall inneha giltig licens hos WRAS.

Efteranmälan:

Redan föranmälda ekipage kan vid startanmälan efteranmäla sig
till ytterligare klasser mot ordinarie avgift. Tillkommande ekipage
kan efteranmäla sig på plats mot avgift av 500 kr. Efteranmälan
efter anmälningstidens utgång, men innan tävlingsdagen 300 kr.
Efteranmälan till fm klasser skall ske före kl 09.00 och till em
klasser senast kl: 11.30. Vi förbehåller oss rätten att stänga klasser
för efteranmälan, detta kommer i förekommande fall att meddelas i
ryttarmeddelandet.

Vaccinering:

Godkänt vaccinationsintyg visas innan urlastning i sekretariatet.

Servering:

Det finns lättare förtäring (lunch & fika) att köpa på plats.

Domare:
Tävlingsledare:

Anja Wenneke Astrup DK (AQHA)
Mats Åkesson

Uppstallning:

Rep hage 100 kr/st. samt ett fåtal boxar a`250 kr/st. reserverade i
förstahand för hingstar och långväga ekipage. Bokas via
tävlingsprogrammet.

Övernattning:

Vi har ett begränsat antal övernattningsrum a`200 kr/natt, bokas
separat till stina@kbwr.se

Frågor:

Tävlingsansvarig Johanna Berggren, johanna@kbwr.se
eller 0702-96 45 56. Tävlingssekreterare under dagen Cilla Nilsson

Ryttarmeddelande

Ryttarmeddelande inkl. mönster publiceras på WRAS
tävlingsprogram senast 9/9.

Klasser:

OBS! Vi förbehåller oss rätten att maximera antalet starter per
klass vid för stort deltagarantal, så även att i förekommande fall
ställa in klasser vid för litet deltagarantal.

Pris:

Sponsrade priser, rosett samt plakett till första placerad. Sponsrade
priser samt rosett till 2-3:dje placerad. Resterande rosett utdelning
enligt Wras regelbok.
Sponsrat pris samt rosett till dagens bäst placerade ungdom totalt
under dagen.

Klasser C-nivå

Förmiddag Start 09.00

Eftermiddag

1. Trail
2. Ranch Trail
3. Versatile Horse
4. Ranch Riding
5. Western Riding
6. Reining

7. Trail At Hand
8. Showmanship At Halter
9. Western Horsemanship
10. Western Pleasure
11. Disciplined Railwork

