PROPOSITION Swedish Masters Allbreeds
Välkomna till årets allbreedstävling
I samband med de prestigefulla finalerna i Sveland Western Cup klasserna (lördag och söndag) erbjuder vi
klasser på C nivå i följande grenar: Reining, Ranch Riding, Western Horsemanship, Trail, Showmanship at Halter,
Pleasure, Western Riding och Versatile Horse.
På fredagen erbjuds Paid Warm Up samt Pay n Ride klasser (C-nivå)

DOMARE
Domare: Anja Eriksen, Danmark innehar AQHA, APHA
Domare fredag: Margareta Bäcklund innehar WRAS, ApHC, PINTO

TÄVLINGSPLATSEN
Axevalla travbana, Skara
Tävlingsarenan är inomhus. Framridningsbana är både inomhus och utomhus
Tävlingsledare: Tommy Bäcklund
Banchef: Max Malmberg
Officiell fotograf: Mi Ritzén

ANKOMST
Incheckning, stallar, camping och tävlingsområdet öppnar torsdag 4/11 kl 13.00. Vid ankomst får ni startnummer,
stallplats samt campingplats. Vaccinationsintyg visas upp när ni kör in på området, eller i stallarna om ni anländer
senare än 21.00. (Observera nya regler för grundvaccination sid 46 WRAS regelbok 2021)
Av säkerhetsskäl tillåts inte tillträde före utsatt tid.
Nytt för i år: Nummerlappar tar ni med egna! Många har redan vunnit Granngårdens nummerlappar under
deltävlingarna. Finns att köpa i sekretariatet.
Arenan har öppet för fri ridning torsdag från kl 13.00 till fredag kl 10.00 i mån av plats.
OBS! Endast hästar med nummerlappar tillåts använda arena och framridning. Ryttare skall vara klädda i jeans,
boots, långärmad överdel samt hatt eller hjälm. För ungdomsryttare gäller hjälm vid ridning eller visning för hand
inom tävlingsområdet. Fram till tävlingens start fredag kl 07.00 sker all ridning och hantering av hästar på egen risk.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 24 oktober 2021 Sista betalningsdag 29 oktober 2021
Anmälan görs via WRAS tävlingssystem. Gäller för samtliga deltagare.
Kostnad: Meetingpris 2600 kr per häst, inkluderar fria antal starter per häst samt box torsdag – söndag.
Meetingpris för finalister i SWC 2400 kr per häst, inkluderar fria antal starter per häst samt box torsdag – söndag.
I fria antal starter ingår Paid Warm Up (fredag), Pay n Ride (fredagsklasser) samt övriga C klasser under helgen. I
anmälan skall det framgå vem som betalar meetingpriset samt vilka ryttare som rider hästen under helgen.
Pris per klass: 200 kr per klass, gäller även Pay n Ride och Paid Warm Up
Veterinäravgift: 300 kr
Officecharge: 300 kr
Uppstallning: Box torsdag/fredag – söndag 2000 kr eller dygn 700 kr, en spånbal ingår per box. Extra spånbal finns
att köpa på plats.
Ange om anmälan gäller youthryttare, vi kommer även i år att försöka stalla in ungdomarna i samma stall.
OBS ange i anmälan om ni har hingst. Så vi kan planera en bra uppstallning för era hästar.
I samband med din anmälan godkänner du, att vi får fotografera och filma dig under tävlingen, använda materialet i
våra olika kanaler samt att våra samarbetspartners gör detsamma i samråd med WRAS.
Sekretariatet öppnar kl 13.00 på torsdag, övriga öppettider publiceras i ryttarmeddelandet.
Hästägarförsäkran (fylls i vid startanmälan)

KLASSER
C klasser: Är öppna för ryttare och hästar som innehar licens i WRAS.
Sveland Western Cup finalklasser: Gäller endast kvalificerade ekipage som kommer meddelas via mail.
WRAS regelbok 2021 gäller i samtliga klasser!

VETERINÄR
Tävlingsveterinär finns på plats för besiktning under lördag och söndag. Samtliga hästar som vistas inne på
tävlingsarenan ska besiktigas lördag samt söndag. Följande besiktningstider erbjuds men kan justeras under
meetinget om så krävs:
Lördag 07.00 – 08.00
Söndag 07.00 – 08.00

TÄVLINGSSTART
Fredag 14:00
Lördag och söndag kl 09:00

UPPSTALLNING
Uppstallning sker i boxar ca 200 meter från arenan inne på travbanans stallområde. OBS i anmälan måste ni ange om
ni har hingst.
Hö kommer finnas på plats, ange i anmälan om ni vill köpa hö med antal kg

RYTTARBOENDE
Ryttarcampingen ligger i nära anslutning till stallområdet på tävlingsplatsen. Bokas genom mail till sma@wras.se.
Obs begränsat antal platser med el. Varje tävlande ryttare kan boka en campingplats på ryttarcampingen. Platser
med eller utan el är åtskilda. I mån av plats finns möjlighet för övriga att boka campingplats med el.
Elplats:600 kr Utan el:300 kr

VINSTER
Prispremier sätts in på ditt bankkonto efter tävlingens avslut. Det är ryttarens ansvar att meddela kontonummer i
sekretariatet efter klassen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Utbetalningar görs till och med 1 januari 2022,
därefter kan man inte kräva att få ut eventuella vinstpremier. För övrigt delas prisrosetter och eventuella
sponsorprodukter ut på plats.
Vid likaplacering på första plats, sker särskiljning genom domarens gottfinnande.

ETISKA REGLER
Värdegrunden för träning och tävling med häst (HRR-Hästnäringens Representationsråd) återfinns i WRAS regelbok
samt hos Svenska Ridsportförbundet. Varje ryttare/hästägare förbinder sig via anmälan att följa dessa regler. Du
förbinder dig dessutom att följa Svenska Ridsportförbundets dopningsregler med det enda undantaget om vem som
är kontrollorgan och handlägger dopingärenden mm (s. 40 – 45 WRAS regelbok 2021).
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Korrekt nummerlapp ska alltid bäras vid all ridning, hantering/longering samt ska medfölja vid
veterinärbesiktning.
Hästarna måste vara tre år för att få ridas på tävlingsområdet. Sto som är dräktigt, mer än fem månader
och/eller har föl vid sidan som är yngre än fyra månader får inte ridas på tävlingsområdet.
Samtliga uppsuttna ryttare SKA bära hatt/hjälm. Youthryttare (under 19) har hjälm vid all ridning. All ridning
sker i långärmad skjorta, byxor och boots. Jacka/regnkappa tillåten om vädret så kräver. Dock prövas varje
klass hos domaren för dispens med ytterplagg.
Hästar ska vara sadlade och tränsade med tillåten utrustning under all ridning på området och alltid ha
nummerlappen synlig.
Träningsutrustning får inte förekomma på tävlingsplatsen.
Domare, tävlingsledare samt veterinär har befogenheter att avbryta en ritt såväl inne på banan som på
framridningen. Domaren/veterinären kan även visa ut en ryttare från tävlingsarenan på grund av olämpligt
uppträdande eller om domaren/veterinären anser att hästen påvisar hälta eller annat obehag.
Hästen ska vara med inne på banan vid prisceremonin om inga speciella förhinder finns. Vi ser helst att
ryttaren är uppsutten.
Du godkänner dessa etiska regler i samband med att du anmäler till tävlingen.
Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att göra förändringar i propositionen. Eventuella ändringar och ny
information läggs ut på WRAS hemsida samt WRAS facebook. Ryttare uppmanas hålla sig uppdaterade via
dessa sidor.

Varmt välkomna till årets stora Sveland Western Cup finaler och
Swedish Masters Allbreed!

