WESTERN RIDERS UPPLAND
arrangerar
BLUEBERRY CUP
D- & E -TÄVLING
Datum:

Söndag den 21 april 2019. Första start kl. 09.00

Typ av tävling

D-klasser är öppen för alla ryttare med giltig A-/Y-licens. och H/H1licens för hästen, medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs.
E-klasser är tänkta för våra absoluta ”blåbär” - de ryttare som aldrig
tidigare innehaft licens inom WRAS. Klassen går endast i skritt och trav
och kräver ingen licens eller westernutrustning.

Plats:

Lovisedal

Domare:
Domarbiträde:
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Banchef:

Stina Gatel
Mia Rogsberg
Lena Hagman
Anneli Johansson
Wim Koert

KLASSNUMMER

NIVÅ

GREN

Klass 1

Open AA D

Trail at Hand

Klass 2

Lätt klass E

Trail at Hand

Klass 3

Op AA D

Showmanship at Halter

Klass 4

Lätt klass E

Showmanship at Halter

Klass 5

Op AA D

Western Horsemanship

Klass 6

Lätt klass E (W&T)

Western Horsemanship

Klass 7

Op AA D

Western Riding

Klass 8

Lätt klass E (W&T)

Western Riding

Klass 9

Open AA D

Western Pleasure

Klass 10

Lätt klass E (W&T)

Western Pleasure

LUNCH
Klass 11

Open AA D

Trail

Klass 12

Lätt klass E (W&T)

Trail

Klass 13

Op AA D

Ranch Trail

Klass 14

Pay and Ride! (W&T) E-nivå

Ranch trail Pay and Ride E

Klass 15

Op AA D

Reining

Klass 16

Lätt klass E

Reining

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser.
Vid otillräckligt antal startanmälningar (29 mars) ställs tävlingen in.
Minst tre deltagare krävs för att klasser i D skall genomföras
Max. 15 deltagare i Trail-klasser
Anmälan:

Till D- klasser skall ske direkt i tävlingssystemet på WRAS hemsida
www.wras.se.
Till E-klasser skall ske skriftligen på WRAS anmälningsblankett (finns
att hämta på WRAS hemsida: www.wras.se , under rubriken.
Tävlingar/Blankettarkiv/Ryttaranmälan e-mail) och vara
tävlingssekreteraren tillhanda senast den 31 mars samt åtföljas av
anmälningsavgift, insatt på WRU:s Bg 5124-4457 eller Swish 123 651
00 93 Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen.
Anmälningsavgiften ska vara tillhanda senast tre bankdagar efter 31
mars. Anmälningsavgifter som inkommer där efter betraktas som
efteranmälan och efteranmälningsavgift på 300:-/150:- för ungdom,
tillkommer.
Anmälan som ej åtföljs av anmälningsavgift betraktas som ogiltig.

Anm. skickas till: Anneli Johansson

Rökvarnsvägen 5,
762 93 Rö

mob: 070-8244218
Avgift:

E-klass: Vuxen 90:-/klass Ungdom: 70:-/klass
D-klass: 110:-/klass Ungdom: 80:-/klass
Depositionsavgift för nummerlappar 50:-

Efteranmälan:

Möjlighet att efteranmäla sig finns vid mån av plats. Det kostar då 300:/150:- för ungdom, samt kostnaden per tävlingsklass/klasser.
Efteranmälningar startar först i klassen. De som anmält sig i tid, senast
29 mars, har möjlighet att byta, eller lägga till klass utan kostnad. Alla
ändringar eller efteranmälan skall ske senast en timme före klassens
start.

Återbetalning:

Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkar- eller
veterinärintyg.

Startanmälan:

Klasser före lunch, senast kl. 08.00. Klasser efter lunch senast kl. 12.00.
Hästägarförsäkring fylls i på plats i sekretariatet. Medtag godkänt
vaccinationsintyg, medlemskort i WRAS-ansluten klubb, licenser och ev.
inbetalningskvitto på anmälningsavgiften.

Vacc.intyg:

Skall uppvisas för P-funktionär före urlastning.

Utrustning:

I D-klasserna är westernutrustning obligatorisk, enligt WRAS regelbok.
För seniorryttare är huvudbonad eller hjälm obligatorisk på
framridningsbanan, medan hatt eller hjälm är obligatoriskt på
tävlingsbanan.
Ungdomar skall tom det år de fyller 19 år bära hjälm vid ridning inom
tävlingsområdet.
Hästen skall ridas på tränsbett, godkända enl. WRAS regelbok. Ridning

på stångbett ej tillåtet i E och D klasser. Bosal med mecatetyglar
komplett med bindtygel är tillåtet och då gäller tvåhandsfattning.
Upplysningar:

Rosie Billgren 070-413 15 44

OBS!

Ryttare skall ha löst A-/Y-licens för att tävla på A- t.o.m. D-tävling. Detta
skall göras på WRAS hemsida, rubrik: LICENSER – Ryttarlicenser
(utförlig beskrivn.).

Uppklassning:

Alla ekipage nollställdes till 2018. Det är upp till var och en att starta i
den nivån man hör hemma i.
Gäller dock ej E klasser.

Ryttarmeddelande: Lista med ekipage och klasser, och eventuellt ändrad information
skickas ut via mail. Var vänliga skriv er mailadress på
anmälningsblanketten eller i upplysningar i WRAS tävlingssystem,
eller maila den till sekr. Listan kommer också att finnas på vår
hemsida: www.wru.nu

Vägbeskrivning:

Lovisedalsvägen 52, 76293 Rö, Stockholms län.

Söderifrån: Kör E18 norrut ca 4,5 mil mot Norrtälje. Sväng av väg till väg 280 (avfart 189)
mot Rimbo. Kör ca 9 km rakt fram (förbi Rö kyrka). Efter ytterligare ca 800 meter tag höger
mot Beateberg.(Härifrån är det skyltat vid tävling). Förlj den asfalterade vägen. Strax efter
bron över motorvägen tar du till vänster in på en grusväg. Föj denna och åk igenom gården
så ser du sedan vår anläggning.
Norrifrån: När ni passerat Norrtälje och befinner er på E18 mot Stockholm, ta av avfarten
mot Rimbo ca 1 mil söder om Norrtälje. Tag till höger vid avfarten och fortsätt vidare på
denna väg (gamla Norrtäljevägen mot Stockholm) Fortsätt rakt fram i ca 1 mil till Rö (by). Tag
vänster mot Beateberg. (Härifrån är det skyltat vid tävling). Förlj den asfalterade vägen. Strax
efter bron över motorvägen tar du till vänster in på en grusväg. Föj denna och åk igenom
gården så ser du sedan vår anläggning.
Västerifrån: Väg 272 från Arlanda eller väg 77 från Knivsta/Uppsala. Passera genom Rimbo
och kör mot Stockholm (väg 280). Ca 7 km efter Rimbo kommer ni till en T-korsning (gamla
Norrtäljevägen). Tag vänster mot Norrtälje. Kör ca 1 km och tag därefter höger mot
Beateberg. (Härifrån är det skyltat vid tävling). Förlj den asfalterade vägen. Strax efter bron
över motorvägen tar du till vänster in på en grusväg. Föj denna och åk igenom gården så ser
du sedan vår anläggning.

Servering:

Servering finns på tävlingsplatsen.

VARMT VÄLKOMNA!

