WRSB bjuder in till 1 maj-tävling!
Tävling: C-D-klasser sker enligt WRAS regelbok 2021
Datum: 1 maj 2022
Start: kl. 09.00
Plats: Fristad, vägbeskrivning finns på hemsidan. Tävling och framridning sker
utomhus.
Anmälan: Görs via WRAS tävlingsprogram, www.wras.se. Anmälan till Leadline
görs till cillan84@hotmail.com. Sista dag för anmälan är den 20 april, 2022.
Anmälningsavgiften: Ska vara inbetald på WRSBs BG 126-4498 senast den 20
april. Har du anmält dig och inte betalt och inte kommer till start faktureras
startavgiften i efterhand.
Avgifter: O 120kr, Y 90kr, Leadline 90kr. Nytt för i år; WRSBs ungdomar startar
gratis! Vid avanmälan återfås startavgiften vid uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg.
Startanmälan: sker i sekretariatet senast 1 timma innan klassen börjar.
Efteranmälan: Nya ekipage kan efteranmäla sig på plats mot en avgift på 500kr,
plus ordinarie klassavgift. Efteranmälan efter den 20 april fram till dagen innan
tävling kan göras mot en avgift på 300kr, plus ordinarie klassavgift. Redan
anmält ekipage betalar ingen efteranmälningsavgift vid tillägg eller ändring av
klasser.
Vaccinering: Godkänt vaccinationsintyg visas innan urlastning.
Hästägarförsäkring lämnas i sekretariatet.

Domare: Ingela Ynghagen
Tävlingsledare: Robert Brunner
Sekretariat: Cilla Nilsson
Servering: Enklare servering finns på tävlingsplatsen

Klasser 1 maj 2022
Förmiddag, start kl. 09.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Showmanship at halter D
Showmanship at halter C
Western Pleasure D
Western Pleasure C
Western Horsemanship D
Western Horsemanship C
Reining D
Reining C
Leadline E (för barn upp till 12år)
LUNCH
10. Trail D
11. Trail C
12. Ranch Riding D
13. Ranch Riding C
14. Western Riding D
15. Western Riding C

ü Ryttarmeddelande med mönster publiceras den 25 april 2022 på
www.wrsb.se samt föreningens facebooksida ”WRSB- Western
Riders Sjuhärad Borås”
ü Vatten tar varje ryttare med till sin häst för att undvika trängsel
vid vattenstation. Det kommer INTE att finnas vatten på plats!
ü WRSB förbehåller sig rätten att ändra i propositionen.
ü Ryttare som deltar i Leadline får EJ vara över 12år och behöver inte ha
licens.
ü Horseman of The Day kommer att utses – den som under dagen utmärker
sig särskilt med ett sportsligt och snyggt beteende gentemot hästar och
medmänniskor kommer att få ett pris.
ü Ridning på banan tillåts mellan kl. 8.00-8.30, samt i 30 minuter
under lunchen.

Hjärtligt Välkomna önskar WRSB!

