
SunCity BackUp
~SCW bjuder in till en tävling med KM~

Den 1 september 2018, Bergs gård, Östra Fågelvik

Domare Staffan Ljunggren

Tävlingsledare Vakant

Speaker Louise Karlsson

Kontaktpersoner Linda Bengtsson (0767706141), Elin Sundquist (0768331521)

Plats Bergs gård, Östra Fågelvik (tidigare Stall Mårgård)

Första start Kl. 09:00

Anmälan Sker via onlineanmälan. Info hittas via hemsidan, SCW's facebooksida och 
evenemangsida.

Sista anmälningsdag 20 augusti 2018 (kom ihåg att startavgiften ska vara betald för att anmälan 
ska räknas som komplett)

Priser Rosetter, priser och KM-priser

Regelbok AQHA's regelbok 2018, undantag görs för utrustning i W&T-klasser, se mer
info nedan.

Avgifter Walk&Trot 80 kr/klass

Open 120 kr/klass

Office Charge 
(administrationsavgift)

100 kr (ej för medlemmar i SCW)

Förseningsavgift 300 kr

Uppstallning Box: 300 kr 
Hage:100 kr

Betalas in på SCW's pg-konto, 76 95 00-0 eller swish till 0768231521 (kassör Elin Sundquist). 
Ska vara SCW tillhanda senast den 20 augusti 2018

 Hjälm eller hatt gäller för all ridning inom tävlingsområdet. Ungdomar (alla födda 1999 
eller senare) skall bära hjälm vid all ridning på tävlingsområdet!

o Hjälm ska bäras i Hunt seat equitation, Hunter under saddle och Hunter hack.

 Klassisk utrustning är tillåtet i W&T-klasser.
o Sidepull ridet på två händer och mekaniskt hackamore ridet på en hand tillåts i 

W&T-klasser.

 Alla klasser är Any bit, Any age (valfri betsling oavsett ålder) – tränsbett rids alltid på två 
händer och stångbett på en hand. 

 Tävlingen kommer att hållas både i ridhus och på utomhusbana.

 Parkering sker endast på anvisad plats – följ skyltar och parkeringsvakts instruktioner. 

 Anmäler man sig till fler nivåer i samma gren kommer de lägre nivåerna att startas utom 



tävlan. 

 Det kommer vara tillåtet att starta Ranch Riding och Western Pleasure med samma häst på 
denna tävling. 

 Cafeteria med lunchservering kommer finnas. 

 För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 14 
september 2018. 75% av startavgiften betalas tillbaka.

 Kom ihåg vaccinationsintyget! Alla hästar som vistas på tävlingsområdet skall vara 
vaccinerade mot hästinfluensa A2. Vaccinationsintyget visas upp innan urlastning.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att flytta, ändra och ställa in klasser.

Lite kort om hunterklasserna:
Hunter under saddle: Denna klass är till för att visa upp en alert häst med svepande, atletisk och 
vägvinnande gång. I denna klass bedöms hästen gångarter, lydighet och villighet att lyssna på 
ryttarens hjälper. Klassen rids på fyrkantspåret och speakern ger instruktioner om gångart, varvbyte 
etc. 

Hunt seat equitation: I denna klass bedöms ryttaren, dess påverkan av hästen, sits och hjälper. 
Hästen ska vara lydig och villig att utföra de moment ryttaren ber den om. 
Det är en gren som förbereder ekipaget för klasser över hinder.
Klassen börjar med att man rider ett kort mönster. När alla ekipage ridit igenom mönstret tas 
samtliga ut på fyrkantsspåret för en rail work där speakern ger vidare instruktioner om gångarter, 
varvbyte etc.

Hunter hack: I denna klass hoppar man två små hinder, oftast på diagonalen. Det man vill se i denna
klass är en lugn, lydig häst med jämn gång före, över och efter hindret. Det som bedöms är 
uppförande, gång och form samt hästens förmåga att hoppa.  

Se regelbok för tillåtet/förbjuden utrustning.
Undantag för W&T-klasser:

✔ Sadel: alla engelska sadlar tillåts både i läder och syntet.
✔ Vojlock/schabrak: ingen restriktion på färger på vojlock eller schabrak.
✔ Klädsel: ingen restriktion på färger på klädseln.  

Välkomna till en rolig tävlingsdag!


