2018-04-25

Taure Western Riders Stockholm
arrangerar

Taure Spring Open 2018

E- och D-tävling
Lördag 19 maj 2018
på Stadsberga Västergård, Österhaninge
Första start kl 09.00

D-klasser öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för hästen,
medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs.
E-klasser är öppen även för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte licens.
Traditionell sadel och träns tillåtet. E-klasserna är även öppna för medlemmar i WRAS-ansluten
klubb med licens sedan tidigare, men deltar då utom tävlan.
Tävlingens första klass är en Youth-klass och riktar sig endast till dig som ungdom upp till 19 år.
Upplysningar:
Tävlingsledare:
Domare:

Sara Danvind saradanvind@gmail.com
Åsa Klingberg
Ingela Ynghagen

076-8473820
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Western Riding (mö. 11)
Western Horsemanship
Western Horsemanship
Western Riding (mö. 9)
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Youth - ungdomar upptill 19 år
AA Open/Youth
AA Open/Youth
AA Open/Youth

LUNCH
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10)

Trail at hand
Trail
Trail
Ranch Trail
Ranch Trail
Ranch Riding (mö. 3)
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AA Open/Youth
AA Open/Youth
AA Open/Youth
AA Open/Youth
AA Open/Youth
AA Open/Youth - Vi ser gärna manliga tävlande!

Mönster till klasserna 2 och 3 samt 5, 6, 7, 8, 9 kommer att finnas för nedladdning på
www.twrs.se innan tävlingstillfället. Övriga mönster finns i regelbok eller på
www.wras.se/mönster.
Youth-klasserna 3, 4, 7, 9 och 10 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.
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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 (för junior) är obligatoriskt för alla på framridningsbanan, liksom
hjälm eller hatt på tävlingsbanan.
● OBS! From nya regelboken 2016/2017 är ridning på stångbett i E- och D-klass ej
tillåtet.
● Tävlingen genomförs i ridhus. Framridning sker på utomhusbana.
● TWRS förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser. Minst tre (3) ekipage per
klass krävs för att klassen ska genomföras.
Anmälningsavgift
100 kr/klass för senior, 80 kr/klass för junior. Sätts in på TWRS PG 39 15 83-2 och ska vara
kontot tillhanda senast måndag 14 maj 2018.
Anmälan D-klass
För deltagare i D-klass görs anmälan direkt i tävlingssystemet på WRAS hemsida; www.wras.se,
senast fredag den 4 maj 2018. Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift senast 7 maj
betraktas som ogiltig. Observera att ryttare måste meddela kontaktinformation, e-post, och
klubbtillhörighet i meddelanderutan i tävlingssystemet.
Anmälan E-klass
Anmälan till E-klass görs direkt via mejl till saradanvind@gmail.com. I övrigt som för anmälan till
D-klass. Vi välkomnar även ekipage utom tävlan för dig som har licens sedan tidigare.
Startanmälan och hästägarförsäkran
Startanmälan görs i sekretariatet senast kl. 8.00 (öppnar 7.30). För klasser efter lunch
startanmälan senast kl. 11. Glöm inte vaccinationsintyg samt medlemskort i WRAS-ansluten
klubb. Hästägarförsäkran kan fyllas i på plats i sekretariatet.
Vaccinationsintyg
Godkänt vaccinationsintyg för alla hästar som deltar i tävlingen måste visas upp i sekretariatet
innan hästen lastas ur transporten!
Efteranmälan
Efteranmälan kan i mån av plats göras till en extra avgift om 50 kronor/klass under tävlingsdagen.
Avgift swishas på plats. Efteranmälda ekipage i 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.
Återbetalning
Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg.
Ryttarmeddelande
Skickas ut via mejl samt läggs in i tävlingssystemet senast den 8 maj. OBS! Glöm inte mailadress i
anmälan!
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Nummerlappar
En depositionsavgift om 20 kronor uttages vid anmälan i sekretariatet och återbetalas då
nummerlapp samt säkerhetsnålar återlämnas (ha gärna jämna pengar).
Uppstallning
Ett fåtal gästhagar finns att hyra för 50 kr/häst/hage. Gästbox finns att hyra för 150 kr/häst och
box, inklusive en spånbal. Anmälan om önskemål av hage/box mejlas till lotta@stallstadsberga.se
men kan också i mån av plats bokas i sekretariatet på tävlingsdagen.
Mat & dryck
Lunch, kaffe, dryck och fikabröd kommer att finnas till försäljning.
Priser
Rosetter och priser till de tre först placerade/godkända ekipagen i D-klasserna. Rosetter delas ut
till samtliga godkända ekipage i E-klasser.
Vägbeskrivning
• Från Stockholm kör väg 227 mot Dalarö, sväng höger mot Årsta havsbad/Västerhaninge, sedan
direkt vänster mot Årsta havsbad. Strax efter Årsta slott ta höger, mot Stadsberga. Följ skyltar
med Westerntävling.
• Från väg 73 välj avfart mot Västerhaninge/Dalarö, kör mot Dalarö och sedan höger mot Årsta
havsbad strax före väg 227.
• Om du kör via gps: ställ in den först på ”Årsta slott, Haninge” eller ”Haninge golfklubb” (annars
är det risk att du hamnar på en ”ko-stig” e dyl…)
Säkerhet
Publik hänvisas till publikplats. Publiken uppmanas till försiktighet i närheten av tävlingsekipagen.
Det är ej tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar inom Stadsberga Västergård.
Ordningsregler inom Stadsberga Västergård
Observera att det är ej tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar inom Stadsberga
Västergård. Gården är rökfri, och rökning är därför endast tillåten i rökruta vid infarten till gården.

Varmt välkommen till en trevlig westerndag
för hela familjen önskar Taure Western Riders Stockholm!
Mer info inför tävling, se WRAS hemsida: www.wras.se. Klicka på Tävlingar och datumet den 19
maj 2018.
VETA MER OM ATT TÄVLA?
Se WRAS hemsida: www.wras.se.
Klicka på Tävlingar och sedan datumet när du ska tävla.
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