
WWR bjuder in till 
träningstävling 

Den 1 juni 2019, Fageråsen 430, Molkom 

Domare Christel Svensson

Tävlingsledare Irmeli Eriksson

Speaker Katrin Alfredsson

Kontaktpersoner Maria Didriksson, 0706010794

Plats Fageråsen 430, 660 60 Molkom

Första start Kl. 10.00

Anmälan Sker via webbanmälan, www.wshow.se

Sista anmälningsdag 
Var tydlig med 
inbetalning från vem 
och vad betalningen 
avser.

20 maj 2019. Amälan ska vara inne och betald senast den 20 maj för att 
räknas som komplett.

Priser Rosetter

Regelbok AQHA’S regelbok 2019, undantag görs för utrustning i W&T-klasser, se 
mer info nedan.

Avgifter Walk&Trot 60kr/klass

Open 80kr/klass

Box  

Hage 

100kr Begränsat antal, hingstar har förtur till 
den 20 maj.  
Bokning sker på sms till 070 60 10 794. 
Betalning i samband med bokning.  

50 kr Begränsat antal, max 1 häst/hage

Förseningsavgift 100kr 

Betalas in på WWR’s bg-konto 5335-0237 eller swish nr 1235383096, senast den 20 maj 2019.

http://www.wshow.se


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

• 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. 

• Ledare tillåts i W&T-klasserna.  
• Tävlingen kommer att hållas på utomhusbana. 
• Anmäler man sig till både W&T och open i samma gren kommer man att starta utom tävlan  

            i W&T-klassen.  
• Lättare servering finns. 
• För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 15 

juni 2019. 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. 
• Domare eller tävlingsledningen har rätt att utesluta uppenbart trött häst från vidare tävlan  

            under dagen. 
• Tänk på att det kommer finnas orutinerade ryttare och hästar samt unghästar på  

             tävlingsplatsen. Visa hänsyn till varandra och håll avstånd. 

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

Välkomna!


