
SunCity DressUp
~En spökig tävling med KM~

Den 10 november 2019, Rudskogens RF, Karlstad 

Domare Christel Svensson

Tävlingsledare

Speaker

Kontaktpersoner Linda Bengtsson (0767706141), Jenny Nilsson (0702069502)

Plats Grava Rud 877
65591 Karlstad 

Första start Kl. 10:00

Anmälan Webbanmälan, hittas på hemsida (www.scw.se) 

Sista anmälningsdag 31 oktober 2019

Priser Rosetter och pokal till bästa utklädnad.

Regelbok AQHA's regelbok 2019, 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 eller 
ungdomar)

Late fee 
(efteranmälningsavgift)

300 kr

Betalas in på SCW's pg-konto, 76 95 00-0 senast den 31 oktober 2019.
Skriv vilken ryttare och häst betalningen gäller.



 Ungdomar (alla födda 2000 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 ny age (valfri betsling oavsett ålder) – tränsbett rids alltid på två 
händer och stångbett på en hand.

 Tävlingen kommer att hållas i ridhus.

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

 Cafeteria med lunchservering kommer finnas.

 Pris för bästa utklädnad kommer att delas ut. - Det är frivilligt att klä ut sig.

 Leadline (ledare/medhjälpare) tillåts i W&T-klasserna. Dessa kommer att få en separat 
bedömning och prisutdelning i klassen (klass-i-klass). 

 Pris till bästa ungdom kommer delas ut i varje klass där minst 3 ungdomar deltar.

 För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 12 
november 2019. 75% av startavgiften betalas tillbaka.

 Domare eller tävlingsledare har rätt att utesluta uppenbart trött eller skadad häst från vidare 
tävlan under dagen. De har även rätt att utfärda varning och utesluta ryttare som behandlar 
sin häst på ett sätt som gör att den far illa. 

 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.

Spöktrail: En utklädd trailbana med lite spöklika hinder.

Zombie Run: Western Pleasure

Välkomna till en rolig tävlingsdag!


