
 

                                        
WRSB inbjuder till tävling 

 
Tävling: Sveland Western Cup 

 
Datum: Den 24 juli 2021 

 
Start: Kl. 09.00 

 
 
Plats: Fristad, vägbeskrivning finns på hemsidan, www.wrsb.se.  
Tävling och framridning sker utomhus. 
 
Anmälan: Görs via WRAS tävlingsprogram, www.wras.se, 
senast den 19 juli 2021. 
I Sveland Western Cup finns ingen möjlighet att efteranmäla sig. 
 
Anmälningsavgiften: Ska vara inbetald på WRSB:s BG 126-4498 eller 
via Swish 1232904365 senast den 19 juli 2021.  
 
Avgifter per start:  
Sveland Western Cup 150 kr/start. 
Vid avanmälan återfås startavgiften vid uppvisande av 
veterinär/läkarintyg 
 
Startanmälan: Sker i Sekretariatet 1 timma innan klassen börjar 
 
 
Vaccinering: Godkänt vaccinationsintyg visas innan urlastning, 
hästägarförsäkring lämnas i sekr. 



Domare: Ingela Ynghagen 
 
Tävlingsledare: Robert Brunner 
 
Sekretariat : Cilla Nilsson, 0703-465406 
 
Servering: Enklare servering finns på tävlingsplatsen. 
 
 
Klasser: 
 
1. Showmanship at halter, Sveland Western Cup 

2. Western Horsemanship, Sveland Western Cup 

3. Reining, Sveland Western Cup 

Lunch, 1 timma  

4. Trail, Sveland Western Cup 

5. Ranch Riding, Sveland Western Cup 

 

 

Övrigt: 

 

ü Ryttarmeddelande med mönster publiceras 20 Juli 2021 på 
www.wrsb.se samt föreningens Facebook sida WRSB- Western 
Riders Sjuhärad Borås 
 
 

ü Vatten tar varje ryttare med till sin häst för att undvika trängsel 
vid vattenstation.  
 

ü På grund av rådande restriktioner tillåts max en medhjälpare 
per ekipage. Publik tillåts INTE. Detta kan komma att ändras 
när anmälningstiden gått ut, beroende på hur restriktionerna 
ser ut då. Eventuella ändringar beträffande publik kommer att 
läggas ut på hemsidan www.wrsb.se och facebook. 



 
ü WRSB förbehåller sig rätten att ändra i propositionen. 

 
ü Alla ryttare med licens samt medlemskap i WRAS är välkomna att 

delta i Sveland Western Cup. Den är öppen för alla åldrar och rids 
på C-nivå. För info om regler mm går du in på www.wras.se  

     
ü WRSB förbehåller sig rätten att ändra i proppen.  

 
ü Klasser i Sveland Western Cup ställs inte in oavsett antalet starter! 

 
ü Ridning på banan tillåts mellan kl. 8.00-8.30, samt i 30 minuter 

under lunchen. 
 

 
 
 
 
 

Hjärtligt Välkomna önskar WRSB ! 
 
 
 

 

 

 

      


