Western Summer Challenge med Klubbmästerskap 2018
Datum 20- 22 Juli
Plats: Färsta, Sundsvalls fältrittklubb, tävling kommer hållas inne i ridhus, framridning till viss
del inne samt utebana.
Domare: Margareta Bäcklund
Tävlingsledare: Lotta Fager
Annläggningsansvarig: Max Malmberg
Tävlingsansvarig: Jessica Knoester
kontakt: hejwinn@gmail.com
Sista anmälningsdag 14 juli 2017,
Betalning sker till pg-139 15 43-4 eller till Swish: 123 137 97 26. På tävlingsanmälan ange namn
på ryttare, häst, ev meetingavgift, samt om fler ryttare ska rida. Ange även övriga kostnader
såsom boende, box, mat etc.
Meeting pris 1600kr openryttare, 1400kr youthryttare, obegränsade starter samt meetingbox,
gäller per häst. Häst som startar med både open och youthryttare betalar 1600 kr.
Enstaka klasser:
Openryttare 100kr
Youthryttare: 80 kr
I Klasser med tre eller fler youthryttare kommer dessa ha egen prisutdelning i klassen, så även
om alla klasser står som Open erbjuder vi alltså Youthklasser från D-nivå när tillräckligt många
ekipage finns.
Klubbmästerskap för WINN kommer hållas i följande grenarför Youth och Open: Trail at Hand,
Showmanship, 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 utmärkt klass. Det kommer
även koras en total Klubbmästar i både Youth och Open, baserat på sammanlagt bästa resultat
från KM-klasserna.
Efter sista anmälningsdag utgår en Officecharge på 300kr per häst. Är man anmäld tom den 14
juli kan man ändra/lägga till/ ta bort klasser utan kostnad fram till en timme innan start.
Anmälan till E-klasser görs till hejwinn@gmail.com

Första start kl 17:00 Fredagen den 20 juli. Tävlingsplatsen öppnar kl 12:00 då finns det tillgång
till boxar och utebana. Ridhus finns begränsad tillgång till då vi behöver ställa iordning saker där
inne.
Sekretariat öppnar senast kl 16:00
Tävlingsstart lördag och söndag kl 09:00 Sekretariat öppnar kl 07:00
Startanmälan:
Skall ske i sekretariatet senast kl. 17.00 för alla
fredagsklasser.
kl 08.00 för förmiddagens klasser lörd & sönd.
Senast kl 12:00 för eftermiddagens klasser lörd & Sönd
Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastníng, på fredagen mellan kl 12 – 15
kommer det finnas funtionärer på plats för att kontrollera dessa.
Veterinärbesiktning på söndagen sker mellan 07:30-08:30 på anvisad plats. De som betalt
meetingavgift ingår vetavgiften för besiktningen, övriga betalar 100kr per häst.
OBS! Alla hästar som ska starta i C eller B klasser under söndagen skall veterinärbesiktigas,
var vänlig fyll i detta i anmälan.
Start 17:00 fredag
Start 09:00 lördag och söndag
Lunch tid 11:30 – 12:15, vilket betyder att ingen klass som ligger efter lunch kommer starta
tidigare än 12:15, däremot kan det bli senare om förmiddagens klasser drar över.
OBS! Det kommer vara samma mönster för de olika ritade klasserna, Trail, Horsemanship,
Showmanship och Huntseat Equitation ex, Trail B kommer ha samma mönster alla dagar både
som open och Youth, om inget annat anges i klassnamnet.

Boxar:
Dagbox: 200kr
Dygnsbox: 450 kr
Meetingbox:fre – sön 700 kr
OBS:

Det är fasta uteboxar med hela väggar vid bortre kortsidan av ridhuset, boxarna är strödda med
spån medtag egna hinkar. Vid avfärd skall boxen vara ordentligt mockad samt godkännas av
funktionär från Winn. Ej godkänd/tillräckligt mockad box kommer att debiteras med 500kr.
Boende:
Begränsat boende 3 rum med fyra bäddar i varje finns 150 kr per person och natt,
meetingboende har företräde, vi kommer även ha en sovsal där man får ta med något att sova
på 100 kr per person och natt.
Bokning av Box/boende görs endast på mail: hejwinn@gmail.com ange Box/boende i rubriken
så underlättar ni vår administration.
Betalning görs endast efter bokningsbekräftelse tillbaka på ert mail, tag med eget sänglinne.
Plats för husvagn, husbil och tält finns. OBS elplatser kan ej garanteras!! Men givetvis försöker
vi lösa det så gott vi kan.

Mat:
Servering kommer att finnas i cafeterian från lördag till söndag. För att kunna planera och att
alla ska vara mätta och belåtna så vill vi gärna att ni förbokar antal frukostpåsar (50kr per styck)
OBS! All förtäring betalas på plats, kontant eller Swish.
Länk till frukostpåse:
Frukostpåse

Lördag kväll:
Vi siktar på att gemensamt grilla och ha det trevligt på lördagskvällen, för att kunna beräkna
mat så föranmäler ni detta med, kostar 100kr. Vi kommer ha lite dryck till salu med. Vi kommer
meddela tid på plats när vi ser hur lång tävlingsdagen ser ut att bli.
Länk till anmälan här:
Grillmiddag

Återbetalning:
Mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg, senast inom 10 dagar efter tävlingen, återbetalas
hela anmälningsavgiften minus office charge 300 kr.

VARMT VÄLKOMNA!

