Rogaland Westernklubb inviterer til:
Westside Spirit Summer Show
- WRAN C Stevne –
15. juni 2019 kl. 09.00

Sted:
Dommer:
Ringsteward:
Stevneleder:
Stevnesekretær:
Stallansvarlig:

Dysjaland Gard, Dysjalandvegen 33, 4054 Tjelta.
Suzannah Karlsen
Tone Svendsen
Ine Barkved
June Barkved Espedal
Leif Vassbø

Stevnestart:
Veterinærsjekk:

kl. 09.00
kl. 12.00 – 12.30

Påmeldingsadresse:
Påmeldingsfrist:
For informasjon:

email: post@rogalandwestern.org
09 juni 2019
Ine Barkved, 928 97 912 Mail: post@rogalandwestern.org

Kiosk:

Åpen under hele stevnet

Startavgift:

Barneklasser / Fun games
E klasser / prøve på
Youth C klasser
Beginner C klasser
Open C klasser

kr 50,kr 50,kr 50,kr 100,kr 150,-

Veterinærsjekk
Etteranmeldingsgeb.

kr 200,kr 350,-

Klasser som tilbys:

Trail Walk & Trot (E)
Trail barn med eller uten leier
Trail – Youth (C)
Trail – Beginner (C)
Trail – Open (C)
Pleasure Walk & trot (E)
Pleasure Youth (C)
Pleasure Beginner (C)
Pleasure Open (C)
Pause ca kl. 12.00 – 12.45 (ponniridning i pausen)
Barneklasse (E)

Breakaway Roping (C)
Dummy Roping (C)
Dummy Stopping (C)
Dummy Tying (C)
Reining Youth (C)
Reining Beginner (C)
Reining Open (C)
Western Horsemanship Walk & Trot (E)
Western Horsemanship Youth (C)
Western Horsemanship Beginner (C)
Western Horsemanship Open (C)
Ranch Riding Beginner (C)

Ved påmelding etter at fristen er utgått, gjelder etteranmeldingsgebyr på kr 350,-.
Startavgiften betales inn til konto nr 3290.52.72852 Husk å merke innbetaling med navn. Du
regnes ikke som påmeldt før betaling er sendt. Du kan melde deg på i flere klasser på
stevnedagen.
Veterinærsjekk:

Det vil være veterinærsjekk av alle hestene som skal delta i
Roping. kl. 12.00 – 12.30 utfor ridehallen.

Boks leie:

Ønsker du stallplass til hesten så blir tilreisende prioritert først.
Ta kontakt med Leif Vassbø for pris og reservering av boks for
helgen eller dagboks. 917 90 023

Påmeldingsskjema:

Fyll ut skjemaet og lagre det på din maskin. Send deretter en
mail med det utfylte skjema som vedlegg til
post@rogalandwestern.org

Bespisning:

Det vil bli kiosk salg på stevneplassen med variert meny under
stevnet.

Sekretariat:

Sekretariatet har åpent fredag kl.19.00 – 20.00, lørdag åpent fra
kl. 08.30. Ride hallen er åpen for ridning fredag kl.18.00 –
20.00.

Adr.:

Dysjalandvegen 33, 4054 Tjelta.

Parkering:

All parkering på stevneplass skal foregå på anvist plass.
Publikum skal oppholde seg på tribunen og ikke i hesteringen.

Gyldig vaksinasjonskort/pass og egenerklæring skal vises i sekretariatet ved henting av
nummerskilt.
Nummerskilt skal alltid bæres ved ridning eller longering på området. Nummerskilt SKAL
leveres i sekretariatet ved stevneslutt.

Klasser må ha minimum tre startende for å gå, evt går de class-in-class. Unntak er
youth/barneklasser/E som går uansett antall påmeldte.

- Open-klasser (C-nivå): Åpen for alle. Deltakelse krever medlemskap i WRAN-tilsluttet
klubb.
- Beginner-klasser (C-nivå): Åpen for nybegynnere som ikke har oppnådd 5.poeng i den
aktuelle klassen. Deltakelse krever medlemskap i WRAN-tilsluttet klubb.
- Youth-klasser (C-nivå): Åpen for ungdommer som den 1.januar stevneåret, ikke har fylt
19 år. Hingster ikke tillatt. Deltakelse krever medlemskap i WRAN-tilsluttet klubb.
- Walk and Trot-klasser / E og barneklasser: Åpen for de helt ferske/nybegynnere, eller
ekvipasjer som av åpenbare grunner ikke kan starte høyere nivå. Stevneledelsen forbeholder
seg retten til å flytte/stryke ekvipasjer som anses å ikke tilhøre w/t-nivå. Deltakere kan ikke
ri/starte både w/t-klasser og open-klasser. Deltakelse krever ingen medlemskap i
WRAN/klubb.
- Roping: Åpen for hester som er minst 4 år gamle. Deltakelse krever medlemskap i WRANtilsluttet klubb.

- Barneklasser: Åpen for barn under 15 år. Deltakelse krever ingen medlemskap i
WRAN klubb. Bruk av ledsager/leier tillatt, målet er at barna skal ha det gøy!

WRANs regelbok følges. (kan lastes ned fra WRAN`s nettside www.wran.no)
Ufin ridning/håndtering av hest på området eller ridning av hest som viser tegn på sykdommer
eller halthet fører til bortvisning fra stevnet uten tilbakebetaling av innbetalt startavgift.
Ved C stevne får hver hest ris av maksimalt to (2) ryttere i hver klasse. Dette gjelder ikke for
trail der hesten får starte kun en gang.
Oppvarming av hestene skjer på utebanen og i hallen mellom klassene hvis været er dårlig.
Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for skade på rytter, hest og løsøre eller publikum
under stevnet. Hvis en hest biter eller sparker skal den bære en rød sløyfe i pannelugg eller
halen.
Vi oppfordrer alle deltakere og publikum til å rydde opp søppel og hestemøkk etter seg. For
bokser som ikke blir rengjort vil rytter bli fakturert med en sum på kr 500,-.

After riding Party:

Lørdag etter stevnet ca kl 20.00 kjører vi After Riding Party
på Dysjaland. Ta med grillmat og godt humør.

VELKOMMEN TIL STEVNE!
Mvh Ine – Stevneleder
www.rogalandwestern.org

