
Varmt välkomna önskar Westerbotten Westernriders till 

Norrlandsmästerskapet 2022 

 

Äntligen är det dags för WBWR att ta upp pinnen och anordna Norrlandsmästerskap! 

Vi hoppas att ni skall finna det ni behöver veta här nedan, uppstår frågor? 

Maila: tavling@wbwr.se 

 

Datum: 27-28 Augusti 

Plats: Vännäs Ryttarförening 

Domare:  Ingela Ynghagen 

Tävlingsledare: Inga Söderlind 

Anläggningsansvarig: Martina Karlsson 070-388 35 68 

Sekretariatet: Linda Ångman 070-590 98 86 

Sjukvårdsansvarig: Tina Andersson 

Sista anmälningsdag: 19 aug kl 24:00 

Betalning: BG 5215-3335, Swish 1234728820   

 

Första start lördag: 

09:00 

Sekretariatet öppnar 07:00 

Veterinärbesiktningen börjar kl 08:00 i lilla ridhuset för ekipage 

som skall delta i Barrel och Pole klasserna. Besiktningen ingår i klassavgiften. 

Första start söndag: 

08:00 Paid warm up 

09:00 första start 

Sekretariatet öppnar 07:00 

 

OBS! 

Vid klass nr 6-8 Trail at hand och klass nr 10-12 Trail,  

går samtliga ekipage banan med domaren innan klass D startar. 

Tävlingsbana, framridning, collect ring – utomhus. 

Klass nr 16-17 och 27-28 går i lilla ridhuset. 

Ridning på annan plats än framridningsbanan är EJ tillåten. 

  

Anmälan:  

Alla som innehar licens och tävlar i D-C i WRAS skall anmäla sig i  

tävlingssystemet på www.wras.se  

Önskar man tävla E-klass anmäler man sig via mail till: 

tavling@wbwr.se 

Ange namn, hästens namn, adress, klasser ni vill rida samt om ni vill 

boka något annat som box tex. 

  E-klasser går som bedömningsklasser och en vit rosett kan köpas efter  

avslutad ritt för 20kr/st i sekretariatet. 

  

OBS! Har man/har haft tävlingslicens får man ej starta på E-nivå.  

 

Youth-ryttare 

För Youth-ryttare i E-klass är kostnaden 50kr/klass och för licenserade Youth-ryttare 

som deltar i klass D-B 100kr/klass.  

 

Vill man efteranmäla sig tillkommer en office charge på 300kr/häst.  



 

OBS! 

Betala inte in några pengar förns ni fått ett mail med summan ni  

skall betala, tex klasser, boende, box mm 

 Detta är en bokningsbekräftelse så man ser att allt stämmer innan man betalar in. 

 

Norrlandsmästerskapet går på C-nivå i samtliga klasser utom i Barrel och Pole Bending  

där den går som en D-klass. 

 Samtliga klasser erbjuds i Youth & Open, man anmäler sig i samma klass i systemet.  

Vid tre eller fler Youth-ryttare i en klass så separeras dessa och har egen prisutdelning.  

 

 Boxplats 

Begränsat antal platser. 

 Boxarna är strödda med spån. Vid avfärd skall boxen vara mockad samt godkänd av 

tävlingsfunktionär.  

Ej urmockad box medför en avgift om 500kr  

Pris på boxar:  

fre-sön ”meeting”400:- 

fre-lör/lör-sön 300:- 

en dag 200:- 

(hela helgen eller två dagars går före uppstallning över dagen) 

   

Boende 

Litet rum med 4 bäddar 

Stort rum med 8 bäddar 

 Man medtager egna sängkläder. 

Med begränsat antal så är det först till kvarn som gäller vid bokning.  

150 kr/natten  

Husvagns/husbils-uppställning finns. Några el-platser finns, dessa behöver förbokas.  

Elplats kostar 200kr/dygn.  

Utan El: 150kr/dygn. 

Samma gäller här, först till kvarn. 

Övrigt boende ca 10min bilfärd från anläggningen : 

Vännäs Camping 

Hotell Vännäs 

 

För att boka box samt någon av boende varianterna, maila: tavling@wbwr.se 

  

Mat 

OBS! Boende på anläggningen kan ej ta med mat som skall förvaras i kylskåp  

då dessa används av cafeterian. Undantag kan göras i viss mån vid special kost. 

Man kan boka frukostpåse till både lördag och söndag, 50kr/påse 

denna bokning görs till: tavling@wbwr.se 

Ange div allergier i bokningen. 

Fika och lunch kommer att finnas att köpa under hela tävlingshelgen i cafeterian. 

 

På lördagkväll blir det hamburgare-grillning för en kostnad av: 70:-/person 

Och även denna behöver såklart bokas på: tavling@wbwr.se 

 

Samtlig anmälningar skall vara WBWR tillhanda och  

betalda senast kl 24:00 den 19 augusti   

 

mailto:tavling@wbwr.se


  

Övrigt: 

 Vaccinationsintyg skall visas upp INNAN häst lastas ur transporten.  

Tävlande som anmäler sig till denna tävling godkänner samtidigt att man kan bli fotograferad under 

helgen och att bilderna kan komma att publiceras på sociala medier, hemsidor tillhörande 

arrangörsklubb, samt att man godkänner personuppgiftshantering enligt GDPR.  

Kontakt: tavling@wbwr.se 

 

 

För nyheter angående tävlingen, missa inte våran FB-sida: 

 

https://www.facebook.com/groups/1486261038339978 

 

 

Nedan följer anläggningsskiss: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


