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Klubbmästerskap 2020 
  

 
 

Westerntävling:  Mönstrens svårighetsgrad motsvarar D-nivå  

Lördagen den 3 oktober 2020 

Tävlingen gäller för samtliga ryttare som är medlemmar i 

Knallebygdens Western Ryttare, men endast de medlemmar 

som löst medlemskap före 25/8 samt tävlat för KbWR under 

året 2020 kan bli klubbmästare. 

 

  

Tid:  Första start 09.00 

 

Plats:   Holmen gård Rångedala 

 

Vägbeskrivning:  Från Borås: Riks väg 40, tag avfart 91 (Rångedala motet) Kör rakt 

fram i Rondellen mot stall Pinto. 

Från Ulricehamn: Riksväg 40, tag avfart 91 (Rångedala motet) kör 

vänster i Rondellen under motorvägen, i nästa rondell tag höger 

mot stall Pinto. 

  Adress: Holmen Norra 1, Rångedala 

 

Anmälan:  Senast 20/9 på wras tävlingsprogram alt. skicka till 

anmalan@kbwr.se där du uppger ryttaren och hästens namn samt 

vilka klasser du skall rida.   

 

     

Betalning:   Anmälningsavgift skall vara inbetald till  

KbWR`s Plusgiro: 54 94 81-0 eller Swishnummer: 1236356182. 

Märkt med avsändare och antal klasser senast den 20/9 därefter 

påföres efteranmälningsavgift.  

 

                                                  

Avgifter:  vuxen: 120 kr/klass, ungdom: 80 kr/klass leadline: 50 kr 

 

 

Startanmälan: Sker i sekretariatet från kl. 08.00.  

 

 

Efteranmälan:  Redan föranmälda ekipage kan vid startanmälan efteranmäla sig 

till ytterligare klasser mot ord. avgift. Efteranmälan skall ske 

senast 1 timme före klassens start. Efteranmälan av nya ekipage 

kan göras på plats mot en avgift på 50:-, Vi förbehåller oss rätten 

att stänga klasser för efteranmälan, detta kommer i förekommande 

fall att meddelas i ryttarmeddelandet 

 

Vaccinering:  Godkänt vaccinationsintyg. Som vi gärna ser framme, när ni 

kommer till parkeringen för uppvisande. 

mailto:anmalan@kbwr.se


Servering:  Det finns lättare förtäring att köpa.  

    

Domare:   Håkan Forsström 

Tävlingsledare:  Mats Åkesson 

Hovslagare:  Tillgänglig delar av dagen 

Frågor:  Tävlingsansvarig Johanna Berggren johanna@kbwr.se  

el. 0702-96 45 56  

 

 

Licenser  För att deltaga på klubbmästerskapet behövs inga licenser 

 

Bettregler:  Tränsbett/bosal med tvåhandsfattning eller stång med 

enhandsfattning oavsett hästens ålder är tillåtet. 

 

Ryttarmeddelande/ Ryttarmeddelande inkl. mönster publiceras senast den 1/10 på 

kbwr.se. 

 

Övrigt:  Vi kommer att vidta åtgärder för att kunna följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer inte tillåta 

utomstående publik. Begränsning till antalet hästskötare kommer 

att meddelas i ryttarmedelandet.  

 

Klasser:  

Klasserna rids klass i klass och vi har inga separata ”youth” 

klasser, utan bäst placerad vuxen och ungdom koras till 

klubbmästare i respektive gren. Vi utser även bäst placerat 

allround ekipage. Vi förbehåller oss rätten att maximera antalet 

starter per klass vid för stort deltagarantal. Vi stänger inga klasser, 

även om deltagandet är litet så kör vi med full bedömning. Ryttare 

som deltar i leadline får EJ var över 12 år. 

 

 

 

 

KLASSER 

 

Förmiddag Start kl. 09.00  Eftermiddag  

  

1. Ranch Trail   6. Trail at hand 

2. Trail    7. Showmanship at Halter 

3. Versatile Horse   8. Leadline   

4. Western Riding   9. Western Horsemanship 

5. Ranch Riding   10. Western Pleasure 

    11. Reining  

  

     

 
Hjärtligt välkomna! 

Knallebygdens Western Ryttare  
Holmen Norra 1, Rångedala 

www.kbwr.se 
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