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Utgåva 2016-08-15

Wermland Western riders

och Nordmarkens Ridklubb
Proposition till Träning inför tävling
Datum: Lördag 10 september 2016. Första start 10:00

Plats: Nordmarkens Ridklubb, Årjäng

Domare: Katarina Björklund

Tävlingsledare: Karin Johansson

Tävlingssekreterare: Ida Lööw

Typ av tävling: Träning inför tävling, vilket innebär att det är en träning utformad som en tävling. 
Domaren kommer gå igenom betydligt mer både innan och efter klass än på en 
normal tävling. Det tillåts även en del avsteg från reglerna om utrustning, se nedan. 
Medlemskap och licenser krävs ej, inga uppklassningspoäng ges. Prisrosett delas ut till 
alla startande.

Bedömning: Bedömning enligt WRAS regelbok 2016-2017, i för träningsformen tillämpliga delar.

Ridbanor: Klasserna går i ridhus. Framridning på utebana.

Vaccination: Häst som vistas inom träningens område ska vara vaccinerad mot hästinfluensa 
enligt SvRF’s regelverk. Giltigt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till 
parkeringsvakt.

Storlek på klasser: Minst 3 startande per klass krävs för att klassen ska genomföras. Vid 2 eller färre 
startande slås klasser ihop.

Utrustning: Ungdomar ska t o m det år de fyller 19 år (dvs födda 1997 och senare) bära hjälm vid all 
ridning inom träningens område.
Vuxenryttare ska bära hatt eller hjälm vid all ridning inom träningens område.
Det är önskvärt att ryttare bär byxor av jeanssnitt och långärmat med krage. 
Westernboots är ej obligatoriskt, men välj i så fall någonting diskret och undvik 
joggingskor, sneakers och liknande. Säkerhetsväst får bäras innanför eller utanpå 
tävlingsklädseln.
Vid leadline ska grimskaft användas, lämpligtvis fäst i en grimma under tränset.
Betsling ska följa WRAS regler för C-nivå, men behöver ej vara av westerntyp. Det är ej 
tillåtet med 2-handsfattning på skänkelbett, förutom där det är tillåtet enligt regelboken 
(dvs Pole Bending och Barrel Race).
Westernsadel krävs ej. Om sadel med horn används, ska även tyglar enligt regelboken 
användas.
Benskydd, lindor, easyboots och liknande tillåts i alla klasser.

Säkerhet: Det kommer sannolikt att befinna sig orutinerade hästar och ryttare på området. Håll 
avstånd och var uppmärksam, så minskar risken för onödiga olyckor. Om du rider en 
häst som är benägen att sparkas, sätt gärna en röd rosett i svansen som extra varning.

Ryttarmeddelande: Personligt ryttarmeddelande skickas ej ut. Information kommer läggas upp löpande på 
wwr.se

wwr



Utgåva 2016-08-15Anmälan: Skall göras på bifogad anmälningsblankett som skickas till:
Lonny Lööw, Fiskevik Fredriksvik, 671 92 Arvika.
Blanketten finns även på wwr.se.
Var vänlig observera att samtliga uppgifter ska fyllas i. Personnumret behövs för att vi 
ska få de bidrag som håller ner kostnaden för träningen.
Anmälan kan även göras via e-mail till tavling@wwr.se, lämna samma uppgifter som på 
blanketten. Se till att du får en bekräftelse på mottaget mail inom några dagar.
Anmälan ska vara mailad/poststämplad och startavgifter betalda senast den 31 augusti 
för att betraktas som en föranmälan.
Återbetalning endast om veterinär- eller sjukintyg kan uppvisas, eller om tävlingsledning 
på plats bedömmer det som lämpligt.

Startavgifter: 60 kr per klass för medlem i WWR, 80 kr per klass för övriga, 50kr per 
uppvisningsklass (PB/BR), insätts på WWR:s bankgiro nr 5335-0237 eller swish nr 
1235383096, ange häst, ryttare och klasser. Om medlemsavgift till WWR betalas 
samtidigt som startavgifterna så gäller medlemspriset.

Startanmälan: Görs i sekretariatet senast en timme före klassens start. Hästägarförsäkran lämnas vid 
startanmälan, kan göras på lista i sekretariatet.
100 kr depositionsavgift för nummerlappar betalas vid startanmälan, avgiften återfås när 
de lämnas tillbaka. Vi ber er att använda våra lappar, då vi använder färgkodning.
Om du föranmält och vet att du inte kommer att dyka upp, eller att du kommer bli 
försenad till startanmälan, så uppskattar sekretariatet att få meddelande om detta till 
070-5156120.

Efteranmälan: Efteranmälan tas emot i mån av plats fram till en timme före klassens beräknade start, 
mot dubbel avgift för varje klass. Tävlingsledningen kan besluta om avsteg från detta.

Uppstallning: Vi har tillgång till boxplatser, 100:-/dag inklusive liten mängd spån, 100:-/dygn plus 
spån. Övernattare måste själva ordna med spån. Box ska städas väl efter användning.
Liten daghage får sättas upp med egna trampstolpar och tråd, 50:-/häst. Platsen ska 
mockas väl efteråt.
Uppstallning och hagplats bokas vid föranmälan, men kan betalas vid startanmälan. 
Bokning på plats endast i mån av tillgång.
Ta med eget grovfoder/kraftfoder och hinkar till vatten.
Tävlande ansvarar för hästens uppförande vid nedställning i box/hage.

Servering: Enklare servering finns vid tävlingsplatsen.

Publik: Vi tar inget inträde.

Försäljning: Det finns möjlighet att ta med hästsaker och sälja, förslagsvis direkt ur bil eller vid bord. 
Vi tillhandahåller enbart utrymme, försäljaren står själv för allt annat. Föranmälan till 
Lonny Lööw, adress enligt ovan, så att vi kan bedömma hur mycket plats som behövs.

Frågor: Lonny Lööw, tavling@wwr.se, 070-5156120. Frågor via Facebook når inte sekretariatet.



Utgåva 2016-08-15Klassordning
1. Showmanship at Halter
2. Trail at Hand
3. Trail
4. Trail beginners
5. Trail walktrot
6. Versatile Horse senior, m5
7. Versatile Horse beginners, m6
8. Reining, m5
9. Reining beginners, m12, endast en (1) spin åt vardera håll
10. Western Riding, m10
11. Western Riding beginners, m11
12. Western Riding walktrot, m11, galoppen ersätts med jog, samt mellantrav på diagonalerna
13. Western Pleasure
14. Western Pleasure beginners
15. Western Pleasure walktrot
16. Western Horsemanship
17. Western Horsemanship beginners
18. Western Horsemanship walktrot

Alla angivna mönsternummer är enligt WRAS regelbok 2016-2017.

När samma gren finns i flera svårighetsgrader får ekipage starta på endast en nivå. Ekipage som vill starta på 
ytterligare nivå kan göra detta men rangordnas då ej.

Barn under 12 år får ha ledare i walk-trot-klasserna.

WWR’s klubbmästerskap delas ut till den högst placerade WWR-medlemmen på svåraste nivån i 
grenarna showmanship at halter, trail, versatile horse, reining, western riding, western pleasure och western 
horsemanship. Nollad eller diskad ritt kan inte ge KM-utmärkelse. Om KM inte kan delas ut i svåraste 
klassen delas det ut efter samma principer i näst svåraste klassen osv.

Mönster till trail, horsemanship och showmanship läggs upp på wwr.se så snart vi har dem tillgängliga.

Lunch läggs mellan två klasser, när meddelas under förmiddagen.

Studieförbundet
Vuxenskolan

wwr

Uppvisning
Rids direkt efter övriga klasser. Ingen rangorning kommer att ske.

Pole Bending
Barrel Race



Anmälan
Wermland Western Riders

Träning inför Tävling
10 september 2016, Årjäng

Nr.

Förnamn Efternamn Mobilnummer

Personnummer Ev. WRAS-klubb E-mail

Hästens namn

Kön Födelseår Ras

Anmäler till klasser:

1. Showmanship at Halter 13. Western Pleasure
2. Trail at Hand 14. Western Pleasure beginners
3. Trail 15. Western Pleasure WT
4. Trail beginners 16. Western Horsemanship
5. Trail WT 17. Western Horsemanship beginners
6. Versatile Horse 18. Western Horsemanship WT
7. Versatile Horse beginners
8. Reining
9. Reining beginners Pole Bending uppvisning
10. Western Riding Barrel Race uppvisning
11. Western Riding beginners
12. Western Riding WT

Önskad uppstallning:

Box fredag-lördag
Box lördag
Hagplats lördag
Box i första hand, hage i andra hand

Ort och datum

Underskrift

Fylls i av sekretariatet


