
Wermland Western Games
Den  6 oktober 2018, Arvika Ridklubb, Arvika

Domare Erik Brodin

Tävlingsledare Karin Johansson

Kontaktperson Linda Bengtsson (0767706141)

Plats Kvarntorpsvägen 1, 671 34 Arvika
WGS84: 59º39’32.4”N, 12º37’18.4”E
WGS84 DDM: 59º39.540’N, 12º37.306’E
WGS84 dec.: 59.658994, 12.621768

Första start Kl. 09.00

Anmälan Sker via webbanmälan, www.wshow.se

Sista anmälningsdag 24 september 2018. Kom ihåg att anmälan inte är fullständig förrän avgiften
finns på WWR's konto. Sen inbetalning kommer att hanteras som en 
efteranmälan. 

Priser Rosetter och KM-pokaler

Regelbok AQHA's regelbok 2018, undantag görs för utrustning i beginnerklasser, se 
mer info nedan.

Avgifter Beginner 120 kr/klass

Open 100 kr/klass

Office charge 
(administrationsavgift)

100 kr (ej för WWR’s medlemmar)

Förseningsavgift 300 kr

Box 150 kr   Begränsat antal, hingstar har förtur 
fram till den 24 september 2018

Betalas in på WWR's bg-konto 5335-0237 eller swish nr 1235383096, senast den 24 september 
2018.



 Hjälm eller hatt gäller för all ridning inom tävlingsområdet. Ungdomar (alla födda 1999 
eller senare) skall bära hjälm vid all ridning på tävlingsområdet!

 Klassisk utrustning är tillåtet i Beginner.
o Sidepull ridet på två händer och mekaniskt hackamore ridet på en hand tillåts i 

Beginner-klasser.

 Alla klasser är Any bit Any age (valfri betsling oavsett ålder) – tränsbett rids alltid på två 
händer och stångbett på en hand.

 Tävlingen kommer att hållas i ridhus.

 Anmäler man sig till både  Beginner och Open i samma gren kommer man att starta utom 
tävlan Beginner-klassen.

 För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 15 
oktober 2018. 75% av startavgiften betalas tillbaka.

 Kom ihåg vaccinationsintyget! Alla hästar som vistas på tävlingsområdet skall vara 
vaccinerade mot hästinfluensa A2. Vaccinationsintyget visas upp innan urlastning.

 Domare eller tävlingsledningen har rätt att utesluta uppenbart trött eller skadad häst från 
vidare tävlan under dagen. Dessa har även rätt att utfärda varning och utesluta ryttare som 
behandlar sin häst på ett sätt som gör att den far illa.

 Tänk på att det kommer finnas orutinerade ryttare och hästar samt unghästar på 
tävlingsplatsen. Visa hänsyn till varandra och håll avstånd!

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att flytta, ändra och ställa in klasser.

Välkomna!


