WRIS Träningstävling
Lördagen den 22/7 2017
Plats: Kågeröds Ridhus - Prästavägen
Domare:
Scribe:
Tävlingsledning: WRIS - Pauline Nilsson
Sekretariatet och cafeterian är öppen från kl 08.00 och tävlingen startar kl 09.00.
Vaccinationsintyg skall uppvisas i samband med startanmälan.
Klasserna är öppna för hästar av alla raser, och inga licenser krävs.
Klasserna är uppdelade i Lätt och Svår, där lätta klasser innehåller enbart skritt och trav.
Bedömning sker enligt AQHAs regelbok 2017 som vanligt, samt placering.
Det är fritt att starta i alla klasser ni vill, med tränsbett och på två händer.
Men vi rekommenderar att ni väljer klass efter egen kunskapsnivå.
Till er som rider på stångbett gäller enhandsfattning.
Kraven vi har: är att betten är korrekta och godkända enligt AQHA, samt att ryttare bär långärmad
skjorta, jeans och boots / ridskor.
Ungdomar dvs alla under 18 år, skall vid all ridning på tävlingsområdet bära hjälm.
Hatt är tillåtet i In-Hand klasser.
Nummerlapp skall bäras synligt under hela tävlingsdagen.
Otillbörlig hantering av häst inom tävlingsområdet kan resultera i avvisning från tävlingsområdet.
Ridninga av häst under 3 år, sto med diande föl vid sidan eller ridninga av sto som uppnått 5
månaders dräktighet är ej tillåtet.
Sponsorpriser delas ut!
Rosetter finns att köpa till självkostnadspris 25 kr / st
Sista anmälningsdagen: Tisdagen den 18/7.
Efteranmälningsavgift tillkommer med 100 kr / häst, efter den 18/7.
Anmälan görs via hemsidan Wris.se under fliken Tävlingsinfo - WRIS Anmälan!
Betalning sker via:
Bankgiro: 5638-5362
Swish: 123 245 35 95
Ange tydligt i din anmälan och betalning vad den gäller och vem denna tillhör.
Föranmälan krävs!
Återbetalning sker mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg, senast på tävlingsdagen.
Återbetalas med 50% av inbetald startavgift. Startande häst äger ej rätt till återbetalning.
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Klassordning
1. Showmanship Lätt
2. Showmanship Svår
3. Trail in hand Lätt
4. Trail in hand Svår
5. Trail Lätt
6. Trail Svår
7. Horsemanship Lätt
8. Horsemanship Svår
9. Pleasure Lätt
10. Pleasure Svår
11. Pleasure TEMA Bling-Bling!!
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

Om du anmäler och startar i minst 4 klasser är det GRATIS att starta i klass 5 och
uppåt! Men vi ber dig tänka på din häst och tävla efter dess kondition.
Klass 11 är lite speciell just denna tävling!!
Detta är en pleasure klass på nivå Lätt - där bästa klädsel och utstyrsel på hästen
vinner! Temat är Bling-Bling och du är fri att tolka det som du vill!!
Show, Glitter och Glamor!!
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Kontakt: Pauline Nilsson - kassor@wris.se - Tele: 0731-805021

