
Sun City RoundUp 2022

~ En tävling för alla ~

Domare:  Håkan Forsström
Tävlingsledare: Vakant
Kontaktpersoner: Jenny Nilson 070-206 95 02 

Betalningsfrågor Ulrika Källström 070-7 20 77 26
Plats: Rudskogens Ryttarförening Grava Rud 877 65591
Första Start: 9.00
Anmälan: Sker via onlineanmälan på www.wshows.se. Information hittas via 

hemsidan, SCW's facebooksida och evenemangsida.
Sista 
anmälningsdag: 

15 juli (kom ihåg att startavgiften ska vara betald för att anmälan ska 
räknas som komplett).

Priser: Rosetter, fina priser samt pokal till KM-vinnare.
Regelbok: AQHAs regelbok för 2022 undantag Trail at hand och Longe Line som går

efter APHAs regelbok och undantag görs för utrustning i W&T-klasser, se 
mer info nedan.

Avgifter: Walk&Trot: 120 kr 
Green 150 kr 
Open 150 kr 
Office Charge (administrationsavgift) 100 kr (ej för medlemmar i SCW) 
Förseningsavgift 200 kr (gäller ej om man vill lägga 

till eller ändra klasser till en 
anmälan)

Betalning: SCW's pg-konto, 76 95 00-0 15 juli
¨

 Vi kommer att ha klubbmästerskap i Open-klasserna. För att man ska bli klubbmästare
behöver det vara minst tre startande i klassen och att man är medlem i SCW.

  Hjälm eller hatt gäller för all ridning inom tävlingsområdet. Ungdomar (alla födda 
2004 eller senare) skall bära hjälm vid all ridning på tävlingsområdet! 

● Klassisk utrustning är tillåtet i W&T-klasser.

 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

 ● Det finns möjlighet till boxplats 150:-/dygn inkl. spån. (Begränsat antal platser, bokas på 
0702069502/Jenny.)

● Parkering sker endast på anvisad plats – följ skyltar och instruktioner från parkeringsvakt. 

 Campingplats med el 100:-/dygn. (Bokas på 0702069502 Jenny.)

● 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 enklare servering kommer att finnas.

● För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 30 
juli. 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. 

 I samband med tävlingen så finns möjlighet att ha ”loppisbord” på tävlingsplatsen. 
Gratis för medlem och 50:-/plats för ej medlem. Eget bord medtages. Ett perfekt 
tillfälle att sälja t ex tävlingskläder och hästsaker du inte använder.

Nivåer: 

WoT/Beginner är till för dig som precis har börjat tävlat eller har en grön häst eller tex 
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. 

Länk till regelböcker: https://www.aqha.com/-/get-the-2022-aqha-rulebook

https://apha.com/rule-books/ 

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!

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



Välkomna till en rolig tävlingsdag!


