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Då diskussionerna varit många, farhågorna stora kring westernsveriges beslut att flytta SM till Juli 2017,
kändes behovet stort att mötas och diskutera kring effekterna av beslutet.
Initiativet till mötet togs av Westernsveriges ansvariga för mötet SWShows/Monica Widh och både
ansvariga för Hjo ko och High Chaparral horse show var snabba att svara samt hitta datum för en träff.
Så den 20 november träffades vi hemma i Ingela Ynghagens mysiga kök. På plats var Ingela Ynghagen,
Robert BrunnerHCWR, Joakim Erlandsson för HCHS, Viktoria Augustsson och Kalle Lönnberg för Hjo Ko
och Monica Widh för SM.
Givetvis framkom farhågor och missnöje med flytten då det blir en väldigt kort tävlingsmånad för vissa
discipliner men också en tuff månad ekonomiskt för några av de grenar som kostar mest att utöva dvs.
dem som inbegriper kor i olika grad. Detta kan innebära tapp av startande på en eller flera tävlingar.
Dessutom det faktum att vissa inte kunde starta på SM under 2017 då deras arbetsbörda under den egna
tävlingen gjorde ridning och förberedelse omöjliga.
Men efter detta var klart kom vi gemensamt fram till att samarbete i någon form skulle kunna gynna
både ryttare, tävlingarna och framför allt visa på en önskan från alla till samarbete över gränserna för
westernridningens skull. Konklusionen var att oavsett var man lägger sin tävling SM eller annan så
kommer det att vara en olägenhet för någon eller något så det bästa vi kan göra i nuläget är att hjälpas åt
att göra något bra av det.
Så just nu sitter vi och jobbar på våra kammare och klurar på de förlag till samarbete som kom fram
under mötet. Sannolikt blir det en Cup eller, ett cupliknande samarbete, över alla tre tävlingarna där
resultatet av detta blir en storslagen prisutdelning på westerngalan följande år. Men viktigast av allt var
att vi kom fram till att ALLA skulle stötta varandras tävlingar. Detta genom att marknadsföra även de
andra så att vi visar att vi verkligen vill westernridningens bästa.
Vi hoppas att genom att så tidigt som möjligt få ut information om vad som händer, dvs tävlingsdatum,
klasser och vad vi tillsammans göra för att gynna våra tävlande ska bidra till att flera inte väljer bort
tävlingar utan istället lägger till, trots den kompakta tävlingssäsongen.
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