Välkommen på träningstävling på Cowboy Obstacle bana som ligger på CM Ranch i TIVEDEN.
Den 12 juli 2020 begränsat antal deltagare, ingen publik.
Bra träning för dig som vill känna på/träna på hur det är att tävla i Extreme cowboy race.

PROPOSITION TRÄNINGSTÄVLING:
All bedömning sker enligt EXCAs regelbok, av godkända EXCA domare.
Svensk version av aktuell regelbok finns på www.swedenexcaracers.se
På engelska www.extremecowboyassociation.com
Domare: Magnus Almfelt och Caroline Almfelt
Plats: CM Ranch Uggletorp 2 54695 KARLSBORG.
Bana: Utomhus på vår extreme hinderbana, alternativt i ridhus. Framridning där vi inte håller tävling.
Tid: Första start kl. 9.30 (Bangenomgång sker innan, ca kl. 9)
Sista anmälningsdag: måndag den 1/7, betalning ska finnas på kontot senast 3/7.
Anmälan: Via mail till: cmranch@live.se Ange ryttarens namn, hästens namn, ålder och ras samt
klasser.
Anmälningsavgifter: 300kr per start
Klassavgifter betalas via faktura som skickas vid anmälan.
OBS: Begränsat antal starter: Först till kvarn! Vi rekommenderar att varje häst går max 2 klasser/dag.
Efteranmälan: Tas emot i mån av plats. +150kr/ekipage.
Klasser:
1. Hinderbana LÄTT (prova på för nybörjare). Eller för dig med unghäst. Engelsk utrustning är ok.
Passar dig som vill skritta och kanske bitvis trava mellan hinder. (plats för max 10 ekipage)
2. Hinderbana MEDEL passar dig som kan trava med flow mellan hinder kanske bitvis galoppera.
(plats för max 10 ekipage)
3. Hinderbana Medelsvår/svår. Passar dig som kan galoppera mellan hindren och som varit med och
tävlat förut (plats för max 10 ekipage)

Vaccination och veterinärbesiktning: Inte obligatoriskt då detta är träningstävling. Domare har enl.
regelboken rätt att utesluta hästar som uppvisar hälta eller på annat sätt inte är i tävlingsbart skick.
Hästägarförsäkran (att din häst är frisk och kry) krävs och självklart uppmanas till noggrannhet
gällande detta.
Självklart gäller det att även ryttare och medhjälpare som besöker oss denna dag är friska och inte
har några symtom eller sjuka familjemedlemmar.
Priser: Prisrosetter i alla klasser.
***Tävling sker på egen risk***
Anmälningslistor: Preliminär startlista finns tillgänglig CM ranchs Facebooksida efter att
anmälningstiden gått ut.
Uppstallning: 6 boxar samt flertalet gästhagar finns att hyra, enklare övernattning finns ett begränsat
antal på gården ange i anmälan vads som önskas å kommer även detta på fakturan. Vill man ha ett
lyxigare boende rekommenderar vi varmt Ösjönäs 4 km eller Granviksevent 6 km.
Pga corona läget kan vi tyvärr inte erbjuda lunch eller fika men det går utmärkt att ta med egen
fikakorg/lunch.
Vägbeskrivning: se www.cmranch.se Adress: Uggletorp 2 54695 Karlsborg
Klädsel och utrustning: Valfri klädsel och sadel, bettsling enligt regelbok.
Medlemsavgifter: För att delta i träningstävling krävs inte medlemskap men vi rekommenderar att
lösa medlemsavgift i Sweden EXCA Racers. Var med och stöd föreningen så fler tävlingar anordnas.
För att senare tävla i riktig EXCA tävling krävs medlemskap i vår moderförening Extreme Cowboy
Association samt Sweden EXCA Racers ett sk tävlingsmedlemskap, behöver du hjälp med
medlemskap hör av dig till styrelse@excaracers.se
Om EXCA: En tävlingsgren där det gäller att ta sig över/igenom olika hinder som kan finnas på en
ranch eller ute i naturen, din förmåga som ryttare att mjukt guida din häst genom varje
hinder/svårighet så snyggt och snabbt som ni som ekipage känner att ni klarar av. Det är valfritt
tempo på i hela banan . Det är godkänt att rida barbacka, i repgrimma, bosal, sidepull, tränsbett eller
stångbett. Nosgrimma, martingal eller inspänning /tiedown är inte tillåtet.
Frågor: Ställs till Caroline Almfelt 0702745273 cmranch@live.se
Vi förbehåller oss rätten att begränsa klassernas storlek/ställa in/slå ihop klasser beroende på
deltagarantalet

