WESTERN RIDERS UPPLAND
Arrangerar
Western Ride Cup med KM
Datum:

Lördag den 3 september, första start: klockan 09.30

Typ av tävling:

D och C-klasser öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens. och
H/H1-licens för hästen, medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs.

Plats:
Domare:
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Lördag:
Klassnummer
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
LUNCH
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14

Vidöbackens gård, Hallstavik
Mia Ekström
Lena Hagman
Anna Jonson Khan

Nivå
C-KM
D
C-KM
D
C-KM
Junior

Gren
Showmanship at Halter
Western Pleasure
Western Pleasure
Western Horsemanship
Western Horsemanship
Lead Line

D
C-KM
D
C-KM
D
C-KM
D
C-KM

Trail at Hand
Trail at Hand
Trail
Trail
Western Riding
Western Riding
Reining
Reining

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser.
Vid otillräckligt antal startanmälningar ställs tävlingen in.
Minst tre deltagare fordras för att klass ska genomföras. Max. 15 deltagare i samtliga
klasser.
Anmälan till D och C-klasser sker direkt i tävlingssystemet på WRAS hemsida
www.wras.se senast den 13 augusti.
OBS. Skriv klubbtillhörighet på anmälan i tävlingssystemet.

Anmälan till Lead Line kan göras fram till en timme innan start och kostar 50 kr/barn. Ingen
efteranmälningsavgift!
Anmälan ska åtföljas av anmälningsavgift, insatt på WRU:s BG 5124-4457 eller Swish 123
651 00 93. Glöm inte att skriva ditt namn på Inbetalningen. Anmälan som inte åtföljs av
anmälningsavgift senast tre (3) bankdagar efter sista anmälningsdag räknas som ogiltig och
betraktas som efteranmälning (kostnad, se nedan). Skriv även klubbtillhörighet på
anmälan i tävlingssystemet.
D-klass: vuxen 130:-/klass, ungdom: 100:-/klass.
C-klass: vuxen 130:-/klass, ungdom: 100:-/klass.
Lead Line: 50:-/barn.
Deposition för nummerlapp: Som deposition har WRU beslutat att man inte får betala in
via swish. Det går bra att lämna minst 50 kr i kontant (jämna pengar) alternativt körkort eller
hästpass. Depositionen återfås efter tävling vid återlämning av nummerlapp.
Efteranmälan: Det finns möjlighet att efteranmäla sig fram till den 1 september till en
kostnad av 300 kr/150 kr för ungdom samt avgift för resp. klass. De som anmält sig i tid,
senast 13 augusti, har möjlighet att byta eller lägga till klass utan extra kostnad, senast en
timme före klassens start. OBS: Notera att det alltså inte går att efteranmäla på plats!
Återbetalning: Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkar- eller
veterinärintyg.
Startordning: Startordningen till varje klass lottas fram. Efteranmälda startar sist i klassen.
Uppklassning: Från och med att ekipage uppnått 50 poäng får man endast starta i C-nivå
och uppåt.
KM: Den medlem från WRU som placeras högst i C-klass kommer att erhålla titeln
Klubbmästare. Klubbmästare koras för senior och junior. I alla C-klasser gäller uppklassning
enligt WRAS.
Hästpass med giltigt vaccinationsintyg: Ska uppvisas för P-funktionär före urlastning.
Startanmälan: Klasser före lunch senast kl. 08.30, alla klasser efter lunch senast kl. 11.00.
Hästägarförsäkring fylls i på plats i sekretariatet. Medtag godkänt vaccinationsintyg,
medlemskort i WRAS-ansluten klubb, licenser och ev. inbetalningskvitto på
anmälningsavgiften.
Utrustning: i D och C-klasser är Westernutrustning obligatorisk, se WRAS regelbok
Utgåva 2021. För seniorryttare är huvudbonad eller hjälm obligatoriskt både på
framridningsbanan och på tävlingsbanan. Ungdomar ska t o m det år de fyller
19 år bära hjälm vid ridning inom hela tävlingsområdet. Hästen skall ridas på tränsbett eller
stångbett, godkända enligt WRAS regelbok utgåva 2021. Vid ridning på stångbett gäller
enhandsfattning i tävlingsklasserna. Bosal med mecatetyglar komplett med bindtygel är
tillåtet och då gäller tvåhandsfattning. Hästar som tävlas i D-klass får ej ridas på stångbett.
Utrustning i Lead Line: Westernutrustning är inte obligatoriskt. Hästar får ej ridas på
stångbett.
Ryttarmeddelande: Meddelandet kommer att läggas ut i WRAS tävlingssystem samt på
WRUs hemsida, www.wru.nu

Upplysningar: Anna Jonson Khan, annajonson.wru@gmail.com, 072–2012067.
Servering: Servering finns på tävlingsplatsen.
Övrigt: Tävling sker i ridhus. På framridningsbanan är det inte tillåtet att longera sin häst. I
collectingring får endast de ekipage vistas som skall tävla i pågående klass. I collectingring
är det inte tillåtet att galoppera. Vänligen följ de anvisningar du får av
funktionär/gatepersonal i och utanför arenan. Reglerna är till för allas trivsel och säkerhet.
Endast startanmälda hästar med nummerlappar får befinna sig inom tävlingsområdet, detta
inkluderar även framridningsbanan.
Covid 19: Vi kommer att anpassa tävlingen efter aktuella riktlinjer.
Vägbeskrivning:
Adress: Vidövägen 41, 76391 Hallstavik.
Från Norrtälje:
Följ väg 76, norr ut, mot Hallstavik. Efter ca 2,7 km från Skebobruk, sväng vänster in på
Vidövägen. Ca 1,5 km in på grusväg, sväng vänster vid T-korsning. Ridhus på vänster sida.
Från Rimbo:
Följ väg 280 norr ut mot Edsbro, Hallstavik. Kör rakt fram hela tiden till Vidö vägskäl. Sväng
vänster in på Vidövägen.
Från Hallstavik:
Följ väg 76 söder ut mot Norrtälje. Efter Edebo är det ca 1,5 km till Vidö vägskäl. Sväng
höger in på Vidövägen.

Kordinater: 59°59'12.6"N 18°34'22.5"E

VARMT VÄLKOMNA!

