
Ranch Trail fun for all. 17/ 6-2023

Proposition för tävling i Ranch Trail fun for all,  på Rialahästgård.

Välkommen till RialaHästGårds tävling den 17 Juni- 2023.

Bedömning sker enligt EXCA s regelbok. Regelbok för Extreme Cowboy

Association (EXCA).  Och Wras regelbok, Länk nedan.

Tävlingen är planerad utomhus på naturmark med gräsunderlag.

Spännande trailhinder med både vatten, skjutning, tält, grindar

broar,,m,m.

Rekommenderar max 2 divisioner per häst. Varje division i 2 heat.

Uppstallning/ övernattning:
Mindre rep hage ute finns att hyra dag 60:-, dygn 100:-

3 Boxar finns att hyra, dag 200:-, dygn 300:-

Övernattning i flerfamiljs rum finns 7 platser 350:- egna lakan,

husvagnsplats att hyra med el 100:- . Tältplats 50:-.

Om boendets är slut kan det finnas reserv. Hör med Mia.

Datum: 17/6-2023 Kl 9:00

Domare: Lena Hagman.

Plats: Rialahästgård.

Tysättravägen 14.76113 Riala. Norrtälje.

Tid: Första start kl 9:00

Bangenomgång sker kl 8:00.

Sista anmälningsdag:
Söndag den 11 Juni. All efteranmälan + 115 kr

Betalning sker i samband med anmälan, dock senast den 11/ 6- 2023



Betalning ska ske direkt vid bokning, skärmdump och sms till

0730331950 direkt efter betalning

Anmälan gör du här.
https://www.wshow.se

Anmälningsuppgifter:
Ryttarens namn, Hästens namn, ålder, ras samt klasser.

Avgifter:
Handklass. 245kr.

Klass 1  265:-,

Klass 2 och 3,  295 :-

Efteranmälan: Tas emot i mån av plats +115:-/ekipage

Sista Anm dag: 11/6-2023.

Betalning sker till: Swish 123 311 3420  Eller, B-G 538-4201

Maria Johansson.

Betalning SKA ske direkt vid bokning, skärmdumpas och sms till

0730331950.

Begränsat antal starter, Först till kvarn gäller.

Minst 3 anmälda för att klassen ska bli av.

Arrangören har rätt att ställa in vid för få anmälda.

Vid sjukdom krävs Veterinär/läkarintyg för återbetalning av avgift.

Klasser:
1. Handklass. Alla Kan vara med.

Man leder sin häst genom olika hinder med Valfri grimma. Läder,tyg,

rep grimma. Gärna lite längre grimskaft.

2. Ranch Trail. Hinderbana lätt. ( prova på för nybörjare) .

Eller för dig med unghäst. Engelsk utrustning är ok. Passar dig som

vill skritta och el bitvis trava mellan hinder.

3. Ranch Trail. Hinderbana Medel.



Passar dig som kan trava med flow mellan hinder, kanske bitvis

galoppera. Revolver skjutning med svartkrut (blanks) mot ballong.

För de som vill.

4. Ranch Trail. Hinderbana medelsvår/svår
Western utrustning och klädsel krävs. Passar dig som kan galoppera

mellan hindren och som varit med och tävlat förut. Revolver

skjutning med svartkrut (blanks) mot ballong.  För de som vill.

Provskjutning kommer att göras innan klassen med alla hästar på

banan, ( i de klasser som har skott) efter det bedömer domaren/

och hästägaren om man lämpar sig för skott i tävlingsmomentet. De

som inte vill ha skott, bör vara medveten om att det kan skjutas

under dagen.

RialaHästGård arrangerar träningsdagar med skott under våren se

mer på fb Rialahästgård. https://www.facebook.com/rialahastgard

Inget hinder är ett måste, varje ekipage gör de hinder man känner

sig bekväm med,

Ridvolten och tävlingsbanan kommer vara tillgänglig under

dagen/kvällen innan fram till kl 21:00. Med reservation för dåligt

väder, är den stängd.

Warm Up dagen innan kostar 150 kr

Vaccination: Ej obligatorisk.

Domare har enligt regelboken rätt att utesluta hästar som uppvisar

hälta eller på annat sätt inte är i tävlings bart skick.

Dåligt uppförande från ryttare.

Hästägarförsäkran ifylls på plats. Att din häst är frisk och kry.

Egna försäkringar gäller.

https://www.facebook.com/rialahastgard


Priser:
Prisrosetter, sponsrade priser, och ev prispengar.

Fotograf kommer att finnas på plats.

Sponsorer kommer att vara på plats.

Hoppas på, så kommer ev säljare av westernutrustning finnas på

plats.

Anmälningslistor: Kommer ut på fb

https://www.facebook.com/rialahastgard

www.wshow.se  Här gör du din anmälan.

https://www.wshow.se/contest/index.asp?type=contest

Sweden exca racers regelbok.

https://swedenexcaracers.se/onewebmedia/Translation_rulebook_e

ightedition_exca.pdf

Wras regelbok. Handklasserna bedöms.

http://www.wras.se/

Vägbeskrivning: Rialahästgård. Tysättravägen 14 Riala.

Koordinater: 59.627868,18.522531

Mat:,
Lunch finns att köpa på tävlingsdagen, cafe med frukostsmörgås,

korv med bröd att grilla finns.

Tillgång till grillplats finns att låna.

Medtag egen middag vid ev grillning dagen innan.

Medlemsavgifter:
För att delta i krävs inte ett medlemskap,

Tävlingsdagen som är utformad för att passa hela familjen!

Det finns en division för alla!

https://www.facebook.com/rialahastgard
https://www.wshow.se/contest/index.asp?type=contest
https://swedenexcaracers.se/onewebmedia/Translation_rulebook_eightedition_exca.pdf
https://swedenexcaracers.se/onewebmedia/Translation_rulebook_eightedition_exca.pdf
http://www.wras.se/


Grunden är att ha ett bra samspel mellan häst och ryttare, att

utmana sina horsemanship skills och att ha roligt!

Grenen bedöms med poäng på varje hinder (0-10) poäng för hur bra

horsemanship du har samt på vilken tid du rider banan. Rider du

banan på snabbare än 8 minuter så omvandlas tiden till poäng som

läggs till din redan intjänade poäng.

I varje division rider man 2 heat och det är bäst sammanlagda poäng

som vinner.

Alla ryttare delas in i olika divisioner och man tävlar inom sin

division man tillhör beror på hur utvecklad och erfaren du är som

ryttare.

En tävlingsgren där det gäller att ta sig över /igenom olika hinder

som kan finnas på en ranch eller ute i naturen.

Det är valfritt tempo på hela banan, godkänt att rida barbacka,

repgrimma, bosal, sidepull, träns, bett eller stångbett.

Det är inte tillåtet med nosgrimma, martingal, eller

inspänning/tiedown, mekaniskt hackamore.

I hinderbana lätt är banan anpassad så att ekipage från engelsk

disciplin ska ha möjlighet att lyckas bra.

Banan är öppen dagen innan med reservation på dåligt väder.

Kom och prova på något roligt med din häst. Fun for all.

Frågor:
Mia Johansson sms 0730331950  skicka sms så hör vi av oss.

Mail:exca.rialahastgard@gmail.com Läs mer på

https://rialahastgard.se/exca-t-vling.html


