
SunCity   RoundUp   Cup25   
Sun   City   Westernriders   fyller   25   år,   det   vill   vi   fira   med   en     
online-tävling   som   är   öppen   för   alla.   

Cupen   sker   i   tre   block.   Se   nedan   för   klasser.     
  

Cupen   är   till   för   våra   medlemmar!   Är   du   inte   medlem   men   vill   vara   med   i   vår   cup?     
GÅ   MED   NU   för   endast   250:-/senior   &   100:-/ungdom.    Det   finns   fina   priser   att   vinna!     

  

  

Kontaktpersoner:   Matilda   Källström:    070-3918126   -Tävlingsfrågor   
Elin   Sundquist:    076-8231521   -Tävlingsfrågor   

  
Louise   Karlsson:    070-6099233   -B etalningsfrågor   

Avgifter:   Medlemmar:   80:-/start     
Ej   medlemmar:   120:-/start     
Ny   medlem?    Mer   info   här:    AVG   

Sista   anmälningsdag:     Block   1:    31   Maj   
Summan   ska   då   vara   inbetald   till   SCW´s   PG   :   76   95   00-0   &  
video   ska   vara   inskickad!     
OBS!!!   Märk   betalningen   med :    Hästens   namn,   klass  
&   startnummer!     

  
Block   2:   planeras   i   juli/augusti   
Block   3:   planeras   i   september/oktober   

Anmälan:   Sker   via   webbanmälan:     www.wshow.se     
Hur   man   skickar   in   filmen   kommer   framgå   på   wshow.se.   

Domare:     Block   1:   Ingela   Ynghagen     
Block   2:   Erik   Brodin     
Block   3:   Håkan   Forsström   

Priser:   Rosetter.   ( Clear   round-rosett   till   ekipage   med   ledare)     
Cup-priser :   Vinnartäcken,   rosetter,   hederspriser    m.m   
(många   fina   priser)   

Regelbok:   
  
  
  
  

Kontakta   oss   om   ni   har   frågor   om   regler    så   hjälper   
vi   till.     

AQHA´s   -regelbok   (2021)   till   alla   klasser   förutom   
Versatile   horse,   Trail   at   hand,   W.Ridning   Green/Novice.   
som   går   efter   WRAS-regelbok   (2018-2019)   

  
Undantag   för   utrustning   för   W&T   klasser   och   även   lite   annan   
info,   se   nedan.     Aqha´s   Regelbok   finns   att   läsa :    AQHA     

http://www.scw.se/text_161771.html
http://www.wshow.se/
https://www.aqha.com/documents/82601/0/770-20-194+2021_AQHA_Rulebook_Mobile_App_1-336.pdf/9af60de4-b7b6-745b-072f-f5c26d3853ff?t=1605636761581


Kom   ihåg !   Avgifter   ska   vara   betalda   till   SCW:s   PostGiro   senast   sista   anmälningsdag   för   att   
räknas   som   godkänd.     

Film:    Namnge   videon   med   namn,   klass   och   startnummer.     
Kom   ihåg    att   nummerlappen   ska   vara   väl   synlig   för   domaren.   

Nivåer:   

WoT/Beginner    är   till   för   dig   som   precis   har   börjat   tävlat    eller    har   en   grön   häst   eller   t.ex   unghäst.   
Novice/Green    är   för   relativt   oerfaren   häst    eller    oerfaren   ryttare.     
Open    är   för   ryttare/häst   som   har   vunnit   på   green/novis   eller   som   brukar   starta   i   open.   

Är   du   osäker   på   vilken   nivå   du   skall   vara   så   titta   på   mönster   för   att   få   en   uppfattning   eller   kontakta   
oss.    Använd   ert   samvete   vid   anmälan.   

  
Rosetter:   
WoT/Beginner:   Alla   placerade   ekipage   får   rosetter.     
Green/Novis:   1-8   placerade   får   rosetter.   
Open:   1-6   placerade   ekipage   får   rosetter.    

  

●    Filmen    ska   spelas   in   i   ett   svep   och   vara   av   god   kvalitet   utan   motljus   samt   att   ljudet   ska   vara   
påslaget,   hela   hästen   ska   synas.   Redigering   av   filmen   är   förbjuden.   Vid   tecken   på   redigering   
diskvalificeras   ritten.  

● Tävlingen   är   öppen   för   alla   och   inget   medlemskap/licenser   krävs   för   att   delta.    Medlemskap   
krävs   endast   vid   cup-deltagande .   

●    Leadline   är   tillåtet   i   W&T-klasser.    Ekipage   med   ledare   bedöms   i   en   egen   klass,     
clear   round-rosett   till   godkänd   ritt.   

.●    Hjälm   eller   hatt   ska   bäras,   personer   under   18   skall   bära   hjälm.   

●    Tävlingsklädsel   enligt   regelbok   i   Novis/green   &   open-   klasserna.   Kravet   är   alltså   att   vara   hel   och   
ren   samt   bära   jeans,   boots,   långärmad   skjorta   och   hatt/hjälm.   

●    Klassisk   utrustning   är   tillåtet   i   W&T-klasser   och   man   behöver   ej   vara   tävlingsklädd,   men   skall   
bära   långärmat,   byxor   och   sko   med   klack.   

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

  

Mönster   
Block   1 :   1   maj     
Trail,   Ranch   Ridning,   W.Ridning   &   Trail   at   hand   

  
Block   2 :   1   juli   
Reining,   Versatile   Horse,   Hunt   Seat   EQ,   Longe   Line     

  
Block   3 :   1   September   
Trail,   Ranch   Ridning,   W.Horsemanship,     
Showmanship   at   halter     

Domar-protokoll     
  

Block   1:   30   juni   
  

Block   2:   31   augusti   
  

Block   3:   31   oktober   
  

Eventuella   ändringar   på   datum   kan   ske!     



●   I   Novice/Green   klasserna   är   det   tillåtet   med   enkla   byten   men   rena   byten   prioriteras   högre.   
  

●     Med   din   anmälan   godkänner   du   att   Sun   City   Westernriders   skickar   din   video   till   domare   för   
bedömning   och   placering   samt   att   video,   protokoll   och   resultatlistor   laddas   upp   på   sociala   
medier,   tillgänglig   för   allmänheten.   

  
  

  

  

   SCW's   värdegrund   för   träning   &   tävling   av   häst.   

●   Hästens   välbefinnande   kommer   alltid   i   första   hand.   

  ●   Alla   som   på   ett   eller   annat   sätt   har   hand   om   hästar   ska   agera   på   ett   sådant   sätt   att   hästen   skyddas   
mot   skada   och   inte   far   illa   vid   träning   och   tävling.   

●   Ingen   häst   får   tränas   eller   tävlas   med   metoder   som   skadar   eller   skrämmer   hästen.   

●   Hästen   ska   vara   frisk,   i   god   kondition   och   väl   förberedd   för   tävlingstillfället.   

  ●   Sportutövarnas   förhållningssätt   gentemot   hästen   ska   präglas   av   kunskap   och   respekt.   

  ●   Det   är   utövarens   ansvar   att   kontinuerligt   utbilda   sig   själv   och   sina   hästar.   

●   Dopning,   alkohol   och   andra   droger   hör   inte   hemma   i   hästsporten.   

  ●   Vid   tävling   ska   hänsyn   tas   till   medtävlande   och   deras   hästar.   

●   Kamratskap   och   samarbetsvilja   är   av   största   vikt.   

    

Välkomna   och   lycka   till!   

  

  


