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Information från styrelsen december 2018
Höstmöte koordinatorer-styrelse
Den 24-25 november träffades de regionala koordinatorerna och förbundsstyrelsen för att
stämma av dagsläget, få fart på den nya arbetsformen efter omstruktureringen i WRAS samt
planering för kommande år. Det var ett par givande dagar, där riktlinjer arbetades fram för vad
WRAS står för framöver, med en nytändning hos alla.
Faddrar
Varje Region har en Fadder från förbundsstyrelsen som koordinatorerna kan bolla med:
Nord – Jessica Knoester
Mitt – Pernilla Karlsson
Väst – Joakim Erlandsson och Pia Fresk
Öst – Björn Nilsson
Syd – Patrik Swahn
Sveland Western Cup 2019
Samarbetet med vår huvudsponsor Sveland Djurförsäkringar har lett fram till en ytterligare
satsning på westernridningen. En ny westerncup på C-nivå för WRAS-ryttare med grenarna Reining
(lättare mönster), Western Horsemanship, Trail, Ranch Riding och Showmanship at halter.
Deltävlingar kommer att ske i hela landet under kommande tävlingssäsong, där Sveland kommer
att sponsra varje arrangerande klubb. Mer information om dessa tävlingar kommer.
Ny stor tävling 2019, Swedish Masters All Breeds by WRAS
Den 13-15 september 2019 på Axevalla. En viktig tävling som har för avsikt att främja tävlandet i
westernridning till en högre nivå. Vi storsatsar på utställningsytor med utvalda företag, restaurang
med fullständiga rättigheter och en helt ny förpackning med fart och underhållning. Swedish
Masters All Breeds är ett av flera viktiga steg i att förtydliga förbundet och driva westernridningen
framåt i Sverige. Tävlingen skall ha betydelsefulla priser och attrahera ryttare inför en bred publik
tillsammans med starka varumärken. Som en del av alla viktiga inslag, löper finalen i Sveland
Western Cup under dessa dagar.
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HUS-projekt
Våra ungdomsläger och ridskoleprojekt är mycket uppskattade bland våra deltagare och ett lyft för
westernridningen. Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS)är positiva till projekten och till nästa år
är 120 000 kr ansökta för dessa projekt.
TL-utbildning,
Det finns ett behov av ytterligare tävlingsledare i region Nord och Väst. Inventering kommer att
göras inom regionerna för att se över behovet.
Domarutbildning
Om domarutbildning blir aktuellt, planeras den att äga rum i region Nord.
Rapportering efter tävling
Med start 2019 ska rapport skickas in till förbundet efter varje tävling. Planeras att bli webbaserat.
WRAS årsstämma
Glöm inte att lägga in i era kalendrar, lördagen den 13 april 2019 kl.14:00. Valberedningen har
startat sitt arbete inför årsstämman och de vill ha in nomineringar från medlemmar och
föreningar.

Förbundsstyrelsen WRAS
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