Välkommen till en prova-på-western!
Välkommen till en ”prova-på-western”, en ”pay and ride” där alla kan vara med; gammal som ung,
nybörjare som rutinerad. Vi samlas för att ”se, lära och prova på” och hjälps åt att få dagen så lärorik och rolig
som möjligt!
Arrangör: Westerbotten Westernriders WBWR i samarbete med westernsektionen på Vännäs Ryttarförening
När: lördag 4 juni
Plats: Vännäs Ryttarförening
Första start: kl 9:00
Domare: Nicklas Christoffersson (individuell bedömning, ingen rangordning)

Den här dagen erbjuder vi enklare klasser med skritt och trav samt några med skritt, trav och galopp. Du kan
testa på både uppsuttet samt avsuttet med din häst och efter avslutad ritt får du feedback av domaren samt en
deltagarrosett. Oavsett om du ridit western ett tag, är nybörjare eller funderar på att testa så är du varmt
välkommen!
Det är aktuell WRAS regelbok (utgåva 2021) som gäller i bedömningen. Klassisk sadel och träns är tillåtna men
ej hjälptyglar eller spö.
Har du frågor och funderingar kontakta tavling@wbwr.se

Klasser 2021-06-04
Klass 1: Showmanship at Halter
Klass 2: Trail at Hand
Klass 3: Trail Walk &trot
Klass 4: Ranch Trail
Klass 5: Pleasure
---

PAUS/LUNCH ---

Klass 6: Western Horsemanship
Klass 7: Western Riding Walk & trot
Klass 8: Ranch Riding
Klass 9: Reining (inomhus)
Klass 10: Reining Walk & trot (inomhus)

Alla mönster för klasserna kommer ut innan tävlingsdagen så det finns tid att träna på dem.

Beskrivning av klasserna
At hand betyder att du går och joggar mönstret med din häst vid hand.
Walk & trot betyder att mönstret endast innehåller skritt samt trav, i andra klasser där det inte står walk &
trot förekommer alla gångarter.
Här kan du läsa mera om hur dom olika grenarna går till: http://wras.se/sida.asp?sid=69&did=3&spid=1

Anmälan
Skicka ett mail till tavling@wbwr.se innehållande:
Ditt namn
Hästens namn (gärna smeknamn och fullständigt namn)
Klasser som du vill rida (max 5 starter/ekipage)
Bifoga ett foto på hästens vaccinationsintyg i anmälan

Sista anmälningsdag:
Fredag 27 maj (Efteranmälningar på tävlingsdagen för redan anmälda ekipage 130kr/klass)

Kostnad
100kr/klass (Efteranmälningar på tävlingsdagen för redan anmälda ekipage 130kr/klass)
Swisha till WBWR på 1234728820
Märk din överföring med ditt namn och hästens namn.

Box 150kr/dygn, spån ingår
Sängplats (finns 10st) 200kr/natt

ÖVRIGT
Cafeteria med mindre sortiment (mat och fika) kommer att finnas.

