
Välkommen till Western Summer Challenge 2022 

med Klubbmästerskap, Winn Cup & NSBA 

  

  

Datum: 29-31 juli 

Plats: Njurunda Ryttarförening 

Adress: Nolby, 862 32 Kvissleby (Avfart 223 från E4) 

Domare: Josefin Blomqvist 

Tävlingsledare: Jenny Lindström 

Anläggningsansvarig: TBA 

Sjukvårdsansvarig: Veronica Sonidsson 

Tävlingsbana, framridning, collect ring - inomhus 

 

Tider fredag: 

Tävlingsplatsen öppnar kl 12:00 
Sekretariatet öppnar kl 16:00 
Första start kl 17:00 
Senast anmälan för att vara startklar skall vara gjord senast 16:45. 

Tider lördag & Söndag: 

Sekretariatet öppnar kl 07:30  
Ryttarmöte kl 08:40, utanför ridhus-ingången. (ej krav på uppsutten/medhavd häst) 
Första start kl 09:00 

Anmälan: 

Alla som innehar licens och tävla i D-C i WRAS skall anmäla sig i tävlingssystemet på 
www.wras.se under fliken tävlingar.  

Önskar man tävla E-klass anmäler sig man via formulär som finns på vår hemsida. 
E-klasser går som bedömningsklasser.  
OBS, har man/har haft tävlingslicens får man ej starta på denna nivå.  

Samtlig anmälan skall vara WINN tillhanda och betald senast den: 15 juli kl 24:00. 
Vill man efteranmäla sig tillkommer en office charge på 300kr per häst. 
 
 

http://www.wras.se/


Ni kommer att få en bokningsbekräftelse när ni bokat allt, där ni får information om vilken 
summa ni skall betala in tillsammans med anmälningsavgiften & betalningsinformation. 
Betala inget i förväg innan ni fått bokningsbekräftelse.  

Klasser: 

¤ E D C. Klubbmästerskapet går på C-nivå.  
Samtliga klasser erbjuds i Youth & Open, man anmäler sig i samma klass i systemet. Vid fler 
än tre Youth-ryttare så separeras dessa och har egen prisutdelning.  
¤ Winn Cup 
¤ NSBA 

NSBA: 

NSBA-klasser kräver medlemskap i NSBA Scandinavia. Medlemskap går att ansöka om på 
www.nsba.se. NSBA-klasser är för AQHA, APHA, ApCH-registrerade hästar. 
Anmälan till NSBA-klasser anmäls via fomuläret på www.winnwestern.se 
OBS! Ange hästens AQHA/APHA/ApCH-registreringsbevis samt 
ägare & ryttares NSBA-medlemskap.   

Box & Boende 

Box: Begränsat antal platser. Boxarna är strödda med spån. Man medtager egen vattenhink. 
Vid avfärd skall mockad box vara godkänd av tävlingsfunktionär. Ej urmockad box medför en 
avgift om 500kr 
Pris på boxar: 850kr/meeting, 450kr/dag. 
Mindre box: 650kr/meeting, 350kr/dag 
Spilta/hage: 350kr/meeting, 200kr/dag. 
 
Boende: Det finns 8st bäddar i sovsal.. Man medtager egna sänglinnen. 
Med begränsat antal så är det först till kvarn som gäller vid bokning. 
Sovplats: sal om 8 bäddar.  200 kr/natten  

Husvagns/husbils-uppställning finns. Några el-platser finns, dessa behöver förbokas. 
Elplats kostar 100kr/dygn. 

Uppstallning & boende bokas via winntavling@gmail.com kommer bokningar via 
tävlingssystemet att EJ betraktas som bokningar. 
Bokad box = anmäld samt betald sådan. OBS!  Weekendbokning går före dagshyra.  
 
Ange vad bokningen gäller i ämnes-raden. (”box”, ”sovplats” ”uppstallning”…) 
Weekendbokningar går före enskild dagsbokning på både boxar och boende. Boxbokning är 
endast godkänd när anmälan till tävlingen är gjord 
 
Ni kommer att få en bokningsbekräftelse när ni anmält er och bokat allt, där ni får 
information om vilken summa ni skall betala in tillsammans med anmälningsavgiften & 
betalningsinformation. 
 
Mat och förtäring 

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

Frukostpåsar kan bokas för både lördag & söndag, till en kostnad på 75kr/per person 
Bokas via formulär som finns på hemsidan samt WRAS Tävlings-sida. 
Gemensam grillning lördagkväll, även denna bokas via formuläret.  

http://www.nsba.se/


Övrigt: 

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,hemsidor 
tillhörande arrangörsklubb, samt att man godkänner personuppgiftshantering enligt GDPR.  

Officiell informationskanal är WINN´s hemsida. 

Kontakt: 

Via mail: winntavling@gmail.com eller via formulär på hemsidan. 
Ange ditt ärende i ämnesraden!  

 

 

 

Varmt välkomna  

önskar vi i Westernryttarna I Nedre Norrland 

  

  

 


