Sammanställning WRAS möte 29-30/8 2017

Varför finns WRAS? För att alla klubbar ska ha samma regler och riktlinjer att
gå efter. För att samarbeta med sponsorer och främja westernridningen. För att
kunna täcka en så stor geografisk yta som möjligt. För att finnas som en samlad
organisation samt för att alla klubbar ska ingå i en samlad organisation. För att
kunna hålla utbildningar.
I WRAS är alla välkomna att tävla så länge de sitter på en häst. Ras, ålder,
kön, färg spelar ingen roll!

Punkter som togs upp:
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•
•
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•

•

WRAS har i nuläget 32 klubbar med ca.1 200 medlemmar inrapporterade (alla klubbar
har ej rapporterat in hur många medlemmar de har, alltså har WRAS ett högre
medlemsantal än ca.1 200).
WRAS strävar efter en omorganisation där distrikts-styrelser byts ut mot 2-5 poster.
Anledningen till varför denna önskan finns är för att det i nuläget krävs en kassa och
års-stämma då distrikts-styrelsen är just, en styrelse. Detta tar onödig tid och energi
samt kostnad då denna kassa kostar 750 kr/år samtidigt som den inte får gå i vinst.
Posterna som skulle finnas istället för distrikts-styrelsen kommer ändå att ha samma
funktion som mellanhand för distriktets klubbar och WRAS samt som ”kontakt” för
klubbarna.
Detta beslut gick ej igenom med enhällig majoritet därför krävs en extra stämma om 6
månader i den frågan.
Om ett sätt att få ryttare till tävling är genom sponsorer och priser/prispengar.
Om det eventuellt skulle vara möjligt/finnas intresse av ett medlemsregister men att
detta kan vara en känslig sak juridiskt sätt.
Nya skrifter för djurvälfärden kommer presenteras till sommaren.
2 021 kommer hästar behöva en bokföringsadress. Detta för att man ska kunna
förebygga och spåra smittor.
För att visa var westernridningen står i fråga till doping (vilket vi är emot) bör
dopingkontroller utföras under vissa tävlingar. Till exempel stick-prover samt att
vinnarna på SM ska kontrolleras. Proven måste tas efter tävling då de inte ska påverka
hästen innan start.
Ny regelbok 2018, har man synpunkter får de gärna komma in så snart som möjligt.
18-20/8 2017 hålls ett ungdomsmöte i samarbete med High chapparall. Det kommer
även hållas tävling där man kan vinna en weekend på ”Chappen” (High Chapparall).
Det är upp till varje klubb att utse en ungdom (under 25 år) som kan komma och
representera dennes klubb. Mer information kommer sändas till klubben.
NOTIS – om man inte betalat in sin medlemsavgift räknas man inte som medlem! Hur
ska man behålla sina medlemmar även om de inte tävlar? En lösning vissa klubbar har
är att de skickar faktura till sina medlemmar. Sista betalningsdag bör vara innan års-
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möte, såklart. Dessa klubbar hade även som policy att om man löser medlemsavgift
efter sista oktober så gäller den för hela kommande år.
Diskussioner kring hur man värnar om sina hästlösa/icke tävlande medlemmar ägde
också rum.
Klubbar kan t.ex.:
- Anordna medlemsträffar där antingen klubben bjuder på mat/fika eller bara en
plats så kan man ta med eget mat/fika och hitta på något kul.
- Anordna medlemsträff där klubben bjuder på ett seminarie med tränare/hästmassör/sadelprovare etc.
- Ha informationsmöten/träffar där man informerar om olika
funktionärsposter/styrelseposter. Vad de innebär osv. Sedan bjuder klubben på
fika!
- Anordna tävlingsträff där man diskuterar de olika grenarna, vad domaren tittar på,
HUR man arrangerar ett arrangemang/event (tex.tävling).
Många klubbar var överens om att funktionärer alltid ska få erbjudet mat och fika!
Vissa klubbar löser reseersättning.
Det finns önskemål om utbildning för sekretariat samt domarsekreterare och att denna
skulle finnas i stil med TUL (tävlingsledarutbildningen).
Önskemål om WRAS godkända tränare på samma sätt som WRAS-domare.
Fråga om det är möjligt med ett poängsystem för alla WRAS-hästar, det vill säga alla
medlemmars tävlande hästar. Främst för att kunna samla poäng vid tävling för att
sedan kunna visa upp vid eventuell försäljning.
Ska eventuellt B-tävlingar kunna sponsras med prispengar från WRAS...?
Westerngalan är en bal i Jönköping som hålls den 18/1 2018. WRAS funderar att
förlägga utdelningen av Championatet (utmärkelse för bäst placerade ryttare under
årets A/B-tävlingar).
Uppdatering av tävlingssystemet diskuteras eftersom det nuvarande är otillräckligt.
Westernallsvenskan 2017 utgår pga. för få anmälda lag.

Under hela helgen var en återkommande diskussion hur WRAS ska bli känt för
alla(åtminstone alla inom svensk hästsport), samt hur westernridningen ska få ökad
kännedom. Följande diskussion blir då givetvis, HUR ska man nå utanför våra klubbar till
ALLMÄNHETEN?
•

•

Det skissas på broschyrer som kan delas ut till klubbarna med WRAS-loggan samt
klubbens logga. Denna broschyr kan finnas på tävlingar, kanske i klubblokaler osv.
den presenterar kort, med text och bild, vad western-ridning är, olika grenar som finns
osv.
WESTERNRIDNINGENS DAG, har förekommit första helgen(lördagen) i maj i
många år. Kan man få in den i ”allmän” kalender? Detta ska jobbas vidare med för att
sedan kunna etablera dagen rikstäckande.
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Höstlovet kallas hästlovet. Öppet hus/prova på för att synliggöra western för
allmänheten.
Kan WRAS hemsidan göras mer intressant med ex. spel för de yngre? Eller är
youtube/snapchat den väg man kanske ska gå?
Westernridskola/westernläger, stånd på lokala mässor/marknader, värvningsmaterial?

WRAS vision för 2020
•
•
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•

Fortfarande vara Sveriges enda och största westernförbund.
Eventuellt ha en huvudsponsor?
Alla hästmänniskor ska känna till WRAS(och därmed westernridning).
Att WRAS ger alla sina medlemmar trygghet, en känsla av inkludering och en
framtida utveckling. Även att man påminns att ha kul och får möjlighet att prestera.

Fråga till alla ungdomar!:
Vad vill ni ha ut av WRAS/er klubb?

En annan diskussion som vi från MSWR drev hårt var frågan om hur vi ska kunna tävla om vi
inte vill tävla högre än E men har löst licens. Detta kunde inte påverkas.
Det man istället kom fram till var att det är det pay’n ride klasser som kan finnas med på
tävlingar. Man kan då inte lägga in dessa som klass i proppen, utan de måste skrivas in i
flytande text. Dessa klasser får man bedömning i men ingen placering. Klasserna ska syfta till
att finnas på E-nivå i skritt och trav. Man får tävla i dessa även om man har löst licens. Man
får även tävla pay’n ride om man inte är klubbmedlem. I en pay’n ride klass BÖR det vara en
WRAS-domare som dömer, det är alltså inget krav.
Ett förslag som finns är att klubbtävlingar kommer återinföras och att man då följer de
officiella riktlinjer som finns (det vill säga regelboken) samt att det KRÄVS en WRASdomare. För att delta i klubbtävlingens klasser krävs att man är medlem i klubben. Men man
kan på dessa klubbtävlingar ha pay’n ride-klasser om utomstående vill vara med och prova på
western. Då krävs alltså inget medlemskap eller licens.

