TRÄNINGSTÄVLING WRIS
Långfredag 14/4 2017
Plats: Kruddarhus, Hörby
Domare: Steve Clinch
Scribe: Pauline Nilsson
Tävlingsledning: WRIS
Sekretariatet är öppet från 08:00 Första klassen börjar kl.9.00
Vaccinationsintyg skall uppvisas i samband med startanmälan.

Klasserna är öppna för hästar av alla raser. Inga licenser krävs.
Klasserna bedöms enligt AQHAs regelbok 2017
Klasserna är öppna för ALLA och är uppdelade i lätta och svåra mönster.
Lätta klasser innehåller endast skritt och trav. Bedömning sker som
vanligt, samt placering.
Ni kan rida vilka klasser ni vill, med tränsbett och två händer.
Dock rider ni med stång, så är det enhandsfattning som gäller.
Enda kravet vi har är att betten, ska vara godkända av AQHA samt att
ryttaren ska ha långärmad skjorta, jeans och boots/ridskor.
Ungdomar skall bära hjälm vid all ridning på tävlingsområdet, men hatt är
tillåtet i In-hand klasser.
Nummerlapp skall bäras tydligt under hela tävlingsdagen.
Otillbörlig behandling av häst inom tävlingsområdet kan resultera i avvisning
från tävlingen av tävlingsledningen på plats. Ridning av häst under 3 år är ej
tillåtet. Tävlande av sto med diande föl vid sin sida eller sto som har uppnått
5 månaders dräktighet får ej ske.
Priser: Sponsorpriser lottas ut.
Rosett: Köps till självkostnadspris 25 kr/st
Sista anmälningsdagen 10/4
Efteranmälningsavgift tillkommer vid anmälan efter avsatt datum 10/4 och
tillkommer med 100 kr/häst.

Klassordning
1. Showmanship Lätt
2. Showmanship Svår
3. Trail in hand Lätt
4. Trail in hand Svår
5. Trail Lätt
6. Trail Svår
7. Horsmanship påsktema (utklädsel krävs, bedömning både ridning och klä
der, special vinst)
8. Horsemanship Lätt
9. Horsemanship Svår
10. Pleasure Lätt
11. Pleasure Svår
12. Westernriding Lätt
13. Westernriding Svår
14. Ranch Riding Lätt
15. Ranch Riding Svår
16. Reining Lätt
17. Reining Svår
18. Hunter under saddle Lätt
19. Hunter under saddle Svår
20. Hunt seat equitation Lätt
21. Hunt seat equitation Svår

Anmälan görs via hemsidan wris.se under fliken aktiviteter – Wris anmälan.
Betalning sker till: Bankgiro: 5638-5362
Ange tydligt vad betalningen gäller OCH medtag kvitto.
Anmälan oss tillhanda senast den 10 april.
Observera att föranmälan krävs.
Kontakt info: Lena@wris.se Tel: 072-7193377

WRIS medlemmar:
Startavgifter:
Inhandklasser - 60 kr / klass
Ridklasser – 80 kr / klass
EJ Medlemmar:
Inhandklasser - 80 kr / klass
Ridklasser – 100 kr / klass

Om du anmäler och startar i minst 4 klasser är det GRATIS från klass 5 och
uppåt.
Återbetalning sker mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg, senast på tä
vlingdagen. 50% av inbetald startavgift återfås.
Häst som startar under tävlingen äger inte rätt till återbetalning.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.

