www.stallstadsberga.se
Lördag
23:e augusti 2014
Arrangör:

Familjerna Carlsund & Bergqvist, Stadsberga Västergård

Typ av tävling:

Olika Trailklasser. Ryttarlicens och/eller medlemskap i WRAS ansluten klubb krävs ej.

Datum:

Lördag 23:e augusti. Första start kl10.00

Plats:

Stadsberga Västergård, Österhaninge, Stockholm

Klasser:

Ranchtrail, Speedtrail och Parallelltrail (lunchpaus efter Ranchtrailklassen)

Anmälan:

Senaste anmälningsdag är måndag 4:e augusti. Anmälan sker via mail till
thessan@stallstadsberga.se Ange ryttarens och hästens namn (och ålder, kön och
gärna ras på hästen) samt vilka klasser som önskas. Anmälningsavgiften skall sättas
in på bankgironummer: 286-4296 och skall vara oss tillhanda senast 4:e augusti.
Skriv fullständigt namn vid inbetalning. Efteranmälan kan ske på plats senast
en (1) timme före start (senast kl09.00) mot en extra avgift av 200kr.

Anmälningsavgift: 200kr/klass samt vid ev efteranmälan en extra avgift av 200kr. Betald avgift återbetalas
endast mot uppvisande av sjuk- eller veterinärintyg.
Startanmälan:

Till Ranchtrail skall anmälan ske på plats senast kl 09.00. Till Speedtrail och Parallelltrail
skall anmälan ske på plats senast kl 12.00.
Giltigt vaccinationsintyg och ifylld hästägarförsäkran uppvisas i sekretariatet före
urlastning av häst.

Utlyst början:

Dagens första klass Ranchtrail startar kl 10.00 (Ryttare går banan med domaren kl09.15)

Domare:

Eva Wikander

Uppstallning:

Gästhagar finns att hyra till en kostnad av 50kr/häst. Ange önskemål om gästhage vid
anmälan. Fyra gästboxar finns att hyra för 200kr/häst.

Parkering:

Sker i ”stor hage”. Publik kommer att hänvisas till läktare mm och i möjligaste mån hållas
åtskilda från ekipagen.

Priser:

Fina prisrosetter till de tre främsta ekipagen i varje klass samt andra fina sponsrade
priser.

forts

Cafeteria:

Cafeteria med lättare förtäring mm finns på plats

Vägbeskrivning:

Se vägbeskrivning på vår hemsida www.stallstadsberga.se OM DU KÖR VIA GPS: ställ in
den först på ”Årsta slott, Haninge” eller ”Haninge golfklubb” (ställer du in den i början på
Stadsberga, så är det risk att du hamnar på en ”ko-stig” e dyl…)

Övrigt:

Detta är en privat arrangerad tävling. Öppen för alla åldrar och raser. Ingen westernutrustning, licens eller medlemskap i western- eller annan hästklubb krävs, men vi
försöker följa bedömning mm enligt WRAS regelbok 2014/2015. Ryttare 19 år och yngre
skall bära hjälm inom hela tävlingsområdet. Ryttare 20 år och äldre skall bära hatt eller
hjälm inom hela tävlingsområdet, men vi uppmuntrar självklart att samtliga bär hjälm
vid ridning
Ranchtrail sker ute i naturen med många olika ”roliga” naturliga och ”onaturliga” hinder.
Speedtrail sker också i naturen (gräs-/jordhage) och bedöms på tid. Ev straffpoäng
omvandlas till tidstillägg. Parallelltrail sker i vårt ridhus 20*60meter, två ryttare tävlar
mot varandra på två identiska banor. Den ryttare som klarat hindrena och kommer först
i mål går vidare till nästa omgång
Ryttarbrev sker via mail till anmälda ekipage ca en vecka före tävlingsdatum

OBS 1!

Att ev lättare justering kan ske av de olika banmönstren. De slutgiltiga banmönstren till
klasserna skickas ut via ryttarbreven samt på vår hemsida senast en vecka före tävlings
datum.

OBS 2!

Att Stadsberga Västergård är en rökfri gård! Rökning får endast ske vid anvisad askkopp
(vid infarten till gården). Stallet och våra hästar i hagar är privata = tillträde ej tillåtet för
obehöriga.

Förfrågningar:

Tävlingsledare: Lotta Carlsund mobil: 0703669310 eller lotta@stallstadsberga.se

Sekretariat:

Therese Carlsund mobil: 0705109606 eller thessan@stallstadsberga.se
Vår hemsida: www.stallstadsberga.se

Varmt Välkommen!

