Välkommen till
Midnattssolens Westernryttares första tävling 2016!
Inofficiell E-D tävling samt märkestagning
Plats: Shettis & co (fd holmen) Ridanläggning, Kalix-Nyborg
Tid: 2016-04-09 kl 10.00
Domare: Lars Lindvall
Tävlingsledare och kontaktperson: Juliah Johansson 0705768279
Juliah.johansson@hotmail.com
Vägbeskrivning:
http://kartor.eniro.se/query?
mop=yp&what=map&hits_on_map=1&disable_ka=1&geo_area=&search_wor
d=holmen%20h%E4st%20%26%20ridutbildning
Eftersom det är en inofficell tävling så görs anmälan på www.mswr.se – blanketter –
tävlingsanmälan webb
OBS! Glöm inte skriva in klassens nummer. (Ex. Jag är med i klass 2, 5, 6, 9 )
Ingen licens eller medlemsskap behövs för denna inofficiella tävling, men lös dom gärna
för efterföljande WRAS- tävlingar, där det är obligatoriskt från d-klass och högre, och
ekipaget då är försäkrat.
Förutom klasser på D nivå finns även:
E-klass:
Är till för nya ekipage, som vill prova på; de har lättare mönster, i trailen är det ingen grind.
Dessa klasser kräver inte medlemskap, westernutrustning eller licens. Startar man Eklass så får man inte starta D-nivå i samma gren. E-klass rids i skritt och trav
Märkestagning:
Kommer ske efter att alla klasser gått, i slutet av dagen. Är till för att medlemmar ska
kunna få sin ridskicklighet bedömd utan att behöva delta i tävling, kan ses som en
förberedelse för deltagande i tävling.
För följande märken krävs:
(OBS!! ANMÄLAN TILL MÄRKESTAGNING SKICKAS TILL: juliah.johansson@hotmail.com)
•

BRONS Skritt, trav och galopp i båda varven på spåret och sedan rygga minst en hästlängd
och efter avslutad ritt stå stilla i minst en minut

•

SILVER Öppna och stänga en grind, trava över 4 bommar, sidepass åt båda hållen över en
bom, framdelsvändning åt båda hållen. Skritt, trav och galopp i båda varven på spåret.

•

GULD Två volter åt båda hållen, två stora och två små, med 2 galoppombyten, galopp över 3
bommar, mellantrav på diagonalen samt rollback på båda långsidorna

Sista anmälningsdag den 2016-04-02
Obs! Ingen efteranmälan är möjlig.
Anmälningsavgift betalas in till MSWRs Bg.5715-9600 senast 2016-04-02.
AA Open D, E

80kr/ klass

Pris för märkestagning
Medlem i MSWR: 150kr + 30kr för varje eventuellt ytterligare märke
Icke-medlem som blir medlem i MSWR: 150kr + medlemsavgift (vuxen 250kr, ungdom
150kr) + 30kr för varje eventuellt ytterligare märke
Icke-medlem: 150kr + 30kr för varje eventuellt ytterligare märke
I priset för medlem ingår märket/märken och bedömningsprotokoll. Du som inte är medlem
och väljer att fortsätta att inte vara det får endast ett bedömningsprotokoll.
Startanmälan ska göras senast 1 timme före första start i sekretariatet, kom ihåg att
anmälningsavgifterna ska vara betalda i förväg, senast 16-04-02.
Ryttarmeddelande skickas ut på mail, glöm då inte att ange din mejladress.
Vaccination:
Giltigt vaccinationsintyg måste finnas för hästen, det visas i sekretariatet vid
startanmälan.
Hamburgare, gofika, dryck och godis kommer att finnas till försäljning.
Uppstallning:
150 kr / dag.
(Begränsad tillgång på boxar – först till kvarn)
OBS! Anmälan om uppstallning görs även den på tävlingsanmälan
Klasser
Första start söndag kl 10.00
1: Western Riding
2: Western Riding
3: Western Horsemanship
4: Western Horsemanship
10 min paus för framridning
5: Reining
Lunch 1 timme
6: Pleasure
7: Pleasure
8. Trail in hand
9. Trail
10. Trail
Paus

AA Open D
AA Open E
AA Open D
AA Open E

Mönster 11
Mönster 11*

AA Open D

Mönster 12

AA Open
AA Open
AA Open
AA Open

D
E
D
D
E

Märkestagningen börjar efter att trailbanan är bortplockad
* ingen galopp, ökad trav på galoppsträckan
AA – All ages (alla åldrar på hästarna)
Open- öppen för alla ryttare i alla åldrar
Nosgrimmor och hjälptyglar tillåts ej på tävlingsområdet.
Framridning sker inomhus och är möjlig i hela ridhuset t o m kl 09.45, under lunchen, samt
i några kortare pauser.
I mån av underlag även utomhus.
Varmt välkomna! 

