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Taure Western Riders Stockholm

arrangerar


Taure Autumn Open 2019 

E-, D-, och C-tävling


Lördag 7 september 2019

på Berga Naturbruksgymnasium, 

Västerhaninge


C- och D-klasser är öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för 
hästen samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb.


E-klasser är även öppen för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte tävlings- 
licens. Traditionell sadel och träns är tillåtet.


Extraklass - Lead-line ges direkt efter lunch för våra mindre ryttare. Se mer info nedan! 


Taure Autumn Open 2019 High-point-score-ekipage utses mellan samtliga tävlande i D- och

C-klass. Läs mer under rubriken Priser. 

Klubbmästare 2019 utses i alla D- och C-klasser mellan tävlande Taure-medlemmar. Läs mer under 
rubriken Klubbmästare 2019  

Upplysningar: Sara Danvind saradanvind@gmail.com 076-8473820 
Tävlingsledare: Åsa Klingberg 
Domare: Håkan Forsström	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TÄVLINGSKLASSER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Trail C	 C	 AA Open/Youth med KM

2) Trail D	 D	 AA Open/Youth med KM

3) Trail E	 E	 AA Open/Youth

4) Trail At Hand C	 C	 AA Open/Youth med KM

5) Trail At Hand D	 D	 AA Open/Youth med KM

6) Trail At Hand E	 E	 AA Open/Youth

7) Ranch Trail C	 C	 AA Open/Youth med KM

8) Ranch Trail D	 D	 AA Open/Youth med KM

9) Ranch Riding C	 C	 AA Open/Youth med KM 
10) Ranch Riding D	 D	 AA Open/Youth med KM


          EXTRA: Lead-line		 	 	    	    	
11) Western Pleasure C	 C	 AA Open/Youth med KM

12) Western Pleasure D	 D	 AA Open/Youth med KM

13) Western Pleasure E	 E	 AA Open/Youth

14) Western Riding C	 C	 AA Open/Youth med KM

15) Western Riding D	 D	 AA Open/Youth med KM

16) Western Riding E	 E	 AA Open/Youth

17) Western Horsemanship C	 C	 AA Open/Youth med KM

18) Western Horsemanship D	 D	 AA Open/Youth med KM

19) Western Horsemanship E	 E	 AA Open/Youth 
20) Reining C	 C	 AA Open/Youth med KM 
21) Reining D	 D	 AA Open/Youth med KM 
22) Reining E	 E	 AA Open/Youth  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Mönster

Mönsterangivelser till klasserna 14-22 och klass 9 och 10 anges 2019-07-31 i tävlingskalendern 
och kan laddas ned från wras.se samt från	nya	wras. Mönster till klasserna 1-8 kommer att finnas 
för nedladdning från WRAS tävlingskalender, www.twrs.se samt TWRS.se samt Taures Facebook-
sida innan tävlingstillfället.


Ungdomsklasser - Youth

Samtliga Youth-klasser görs möjligt om tre eller fler startande är ungdomsryttare (till och med året 
man fyller 19) och kan skapa en klass i klassen där ungdomsryttare tävlar för sig och ryttare äldre

än 19 år för sig.


Extraklass - Lead-line arrangeras direkt efter lunch för våra mindre ryttare som inte kan styra 
helt själva och som får komma in på banan med hjälp av en hjälpande vuxen som håller hästen/
ekipaget i grimma. Tänk på val av häst så att det är en trygg häst så blir det en stor upplevelse 
för våra mindre. 

Klubbmästare 2019 (KM) i Taure Western Riders Stockholm 
Klubbmästare för 2019 utses i samtliga D- och C-klasser mellan tävlande medlemmar för Taure

Western Riders Stockholm. Minst två startande Taure-medlemmar i varje klass krävs. Startar ett

ekipage i både D- och C-klass inom samma gren ges KM-priset endast till vinnaren i C-klassen.


High-point-score vinnare Taure Autumn Open 2019 
Vårt speciella High-point-score-pris 2019 utses mellan samtliga tävlande i samtliga D- och

C-klasser.


Bestämmelser för tävlingen

• Tävlingen följer bestämmelser enligt WRAS regelbok 2018/2019.

• Ryttare ska t. om. det år de fyller 19 bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

• Huvudbonad eller hjälm är obligatoriskt för alla på framridningsbanan och på tävlingsbanan.

• TWRS förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser. Klassen stryks om det finns för 

få anmälda sista anmälningsdag. Minst tre (3) ekipage per klass krävs för att klassen ska 
genomföras.


• Tävlingsekipagen måste vara i tid på tävlingplatsen - ring 076-8473820 vid eventuella problem. 
Om det inte sker stryks ekipaget per automatik. Anmäl alltid om du inte kommer! 

• Tävlingen genomförs i ridhus. Framridning sker på utomhusbana.


Anmälan till C-, D-klass

För deltagare i C-, D-klass med giltigt tävlingslicens görs anmälan direkt i tävlingssystemet på 
WRAS	tävlingssystem senast fredag den 30 augusti 2019.


Anmälan till E-klasser och lead-line utan giltig tävlingslicens

Vi välkomnar även ekipage som inte ännu inte har giltigt tävlingslicens. Anmälan för ekipage utom 
tävlan görs direkt via mejl till saradanvind@gmail.com. Betalning av anmälningsavgift som för 
övriga klasser.


Anmälningsavgift

100 kr/klass för senior, 80 kr/klass för junior som betalas till TWRS PG 39 15 83-2 eller Swish 123 
593 1969 och ska vara Taure tillhanda senast måndag 2 september 2019. För sent inkommen 
anmälningsavgift debiteras med 100 kr/ekipage. Observera att ryttare måste meddela 
kontaktinformation, e-post och klubbtillhörighet i meddelanderutan i tävlingssystemet.


http://www.wras.se/sida.asp?sid=66&did=3&spid=1
http://wras.horse/?page_id=658
http://www.twrs.se/
http://www.TWRS.se
https://www.facebook.com/twrs.se/
https://www.facebook.com/twrs.se/
http://www.wras.se/tavling.asp?id=706
mailto:saradanvind@gmail.com
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Efteranmälan

Efteranmälan kan göras till en extra avgift om 50 kronor/klass och ekipage efter sista 
anmälningsdag och under tävlingsdagen. Betalas helst med Swish 123 593 1969. Efteranmälda 
ekipage i C- och D-klass ska kunna visa bevis på giltig licens för ryttare och häst. Detta ska ske 
senast en timme före klassens start. Efteranmälda startar först i klassen.


Startanmälan och hästägarförsäkran

Startanmälan görs i sekretariatet senast kl. 8.00 (öppnar 7.30). För klasser efter lunch

startanmälan senast kl. 11. Kom ihåg vaccinationsintyg, hästägarförsäkran och medlemskort i 
WRAS-ansluten klubb för effektiv startanmälan. Hästägarförsäkran kan även fyllas i på plats i 
sekretariatet.


Återbetalning

Anmälningsavgiften återbetalas med 75% mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg.


Vaccinationsintyg

Godkänt vaccinationsintyg ska visas upp i sekreteriatet innan häst lastas ur på tävlingsplatsen.


Ryttarmeddelande

Ryttarmeddelande skickas ut efter sista anmälningsdag och läggs även ut i WRAS

tävlingskalender. OBS! KOM IHÅG mailadress i din tävlingsanmälan!


Nummerlappar

Nummerlappar lånas ut i sekreteriatet i samband med startanmälan. Lämnas tillbaka på plats efter 
avslutad tävling.


Uppstallning

Möjlighet till uppställning av häst inför tävling finns i begränsat antal. Kontakta 
saradanvind@gmail.com direkt för bokning.


Mat & dryck

Enklare lunch, kaffe, dryck och fikabröd kommer att finnas till försäljning.


Priser

Prisrosetter delas ut till de fem första placerade ekipagen i samtliga D- och C-klasser. Priser 
delas ut till de tre först placerade ekipagen i samtliga C- och D-klasser. Rosetter delas ut till 
samtliga ekipage i samtliga E-klasser och lead-lineklassen.


Klubbmästare-plakett delas ut till vinnande Taure-medlem i D- eller C-klass. Medlem som startar

inom samma gren i både D- och C-klass kan utnämnas Klubbmästare endast i C-klass.


Vårt speciella High-point-score-pris utses mellan samtliga tävlande i samtliga D- och C-klasser.


Vägbeskrivning till Berga Gård, Västerhaninge 
Berga Gård (ligger mellan Stockholm och Nynäshamn):

Med bil: GPS: 59.091681, 18.108213

Väg 73, ta av vid trafikpl Fors. Mot Västerhaninge 300 m, sväng vänster mot Stav. Efter ca 1,7 km 
sväng vänster.

Med pendeltåg och buss: Ta pendeltåg mot Nynäshamn/Västerhaninge, stig av vid station 
Västerhaninge C och därefter buss 847 till Berga Gård.


mailto:saradanvind@gmail.com
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Säkerhet

Publik hänvisas till publikplats. Publiken uppmanas till försiktighet i närheten av tävlingsekipagen.

	
Ordningsregler inom Berga Naturbruksgymnasium

Observera att det är ej tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar. Gården är rökfri, och 
rökning är därför endast tillåten på anvisad plats.


***************************


Varmt välkommen till en trevlig westerndag

för hela familjen önskar Taure Western Riders Stockholm!


VETA MER OM ATT TÄVLA?	
Se WRAS hemsida: www.wras.se.


http://www.wras.se/

