
 
 

 
 

Välkommen till Taure Autumn Open  
C-, D- och E-tävling 

samt klubbmästerskap 
arrangerad av 

Taure Western Riders Stockholm 
på Stadsberga Västergård 

 
Lördag den 31 augusti 2013 

 
 C- och D-klasserna är öppna för alla ryttare med giltig A/Y-licens och H/H1-licens för hästen, 

medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs. Medlemskap i TWRS kan lösas på plats. 
 För deltagande i E-klass krävs ingen licens eller medlemskap. 

 
 Veta mer om att tävla: se WRAS hemsida www.wras.se klicka på tävlingar; när du ska tävla + 

blankettarkiv – blanketter för utskrift (där kan du också skriva ut hästägarförsäkran som du 
skall fylla i och lämna i sekretariatet vid anmälan på tävlingsdagen) 

 
  Tävlingen följer bestämmelser enligt WRAS regelbok 2011/2012. 
 

 Ryttare skall t.o.m. det år de fyller 19 år bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. 
Huvudbonad eller hjälm (för senior) är obligatoriskt på framridningsbanan, hjälm eller hatt på 
tävlingsbanan. 

 
 Tävlingen genomförs i ridhus och framridning äger rum på utomhusbana. 

 Fjorton (14) klasser kommer att genomföras 

 Minst tre (3) ekipage per klass krävs för att klassen skall genomföras. 

 
Arrangör:  Taure Western Riders Stockholm (TWRS) 
Datum:  Lördag den 31 augusti 2013 
Plats:   Stadsberga Västergård, Österhaninge 
Första start: Klockan 9:00 
 
Tävlingsledare: Lotta Carlsund   lotta@twrs.se   070-366 93 10 
Sekretariat: Helena Bengtsson helena.bengtsson@gmail.com  0708-87 15 66 
 
Domare: Mia Ekström 
Domarbiträde:  Maggan Sundström 
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Tävlingsklasser: 
 

1) Western Riding  E  AA Open  mönster nr 11 
2) Western Riding  D + KM  AA Open  mönster nr 9 
3) Western Horsemanship  E  AA Open 
4) Western Horsemanship  D + KM  AA Open 
5) Western Horsemanship  C  AA Open 
6) Reining   D + KM  AA Open  mönster nr 13 
7) Reining   C  AA Open  mönster nr 5 
8) Western Pleasure  D + KM  AA Open 
 
LUNCH 
 
9) Trail at hand  D + KM  AA Open 
10) Trail   E  AA Open 
11) Trail    D + KM  AA Open 
12) Trail    C  AA Open 
13) Ranch Trail   D + KM  AA Open 
14) Ranch Trail   C  AA Open 

 
Mönster i klass 3-5, samt 9-14 anslås av domaren senast en (1) timma innan respektive klass.  
Övriga mönster enligt WRAS regelbok 2011/2012.  
 
Anmälningsavgift:  100 kr/klass för senior, 80 kr/klass för junior sätts in på TWRS pg. 39 15 

83-2 och ska vara kontot tillhanda senast måndag 26 augusti 2013.  
 
Anmälan: För deltagare i C- och D-klass ska anmälan ske direkt i tävlingssystemet på 

WRAS hemsida; www.wras.se, senast fredag den 23 augusti 2013. 
För deltagare i E-klass ska anmälan ske till helena.bengtsson@gmail.com, 
också detta senast fredag den 23 augusti 2013. 
Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift betraktas som ogiltig. 

 Observera att ryttare MÅSTE meddela kontaktinformation, e-post, och 
klubbtillhörighet i meddelanderutan i tävlingssystemet 
 

Startanmälan: Startanmälan sker på plats i sekretariatet senast kl. 8:00 på tävlingsdagen.  
 För klasser efter lunch startanmälan senast kl. 11:30.  

För samtliga tävlanden: Medtag ifylld hästägarförsäkran, godkänt 
vaccinationsintyg samt, för deltagare i C- och D-klasserna, medlemskort i 
WRAS-ansluten klubb.  
 

Efteranmälan:  Efteranmälan kan göras till en extra avgift om 50:-/klass + klassavgift under 
tävlingsdagen. Betalas i sekretariatet på plats. Efteranmälare i D-klass ska 
kunna visa bevis på giltig licens för både ryttare och häst. 
Detta ska ske senast en timma före klassens start. 

 
Återbetalning:  Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller 

läkarintyg. 
 
Ryttarmeddelande: Kommer att skickas ut via mail samt läggas in i tävlingssystemet senast en 

vecka innan tävlingen. OBS! Vänligen bifoga mailadress i din anmälan 
eller maila den till sekretariatet.  
 

Nummerlappar:   En depositionsavgift om 20 kronor uttages vid anmälan i sekretariatet och 
återbetalas då nummerlapp samt säkerhetsnålar återlämnas (medtag gärna 
jämna pengar) 
 

Vaccinationsintyg:   Uppvisas i sekretariatet innan hästen lastas ur transporten. Godkänt 
vaccinationsintyg måste uppvisas för ALLA hästar som deltar i 
tävlingen! 
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Hästägarförsäkran:  Hästägarförsäkran ska fyllas i och undertecknas, lämnas i sekretariatet vid 
startanmälan. Detta finns att hämta på WRAS hemsida www.wras.se: 
http://www.wras.se/filer/3_hastagarforsakran2007.pdf. 
 

Uppstallning: Ett fåtal gästhagar finns att hyra till en kostnad av 50 kr/häst/hage. Gästbox 
finns också att hyra för 150 kr/häst och box. I hyran ingår en spånbal. 
Anmälan om önskemål av hage/box bör mailas till lotta@twrs.se, men kan 
också i mån av plats bokas i sekretariatet på tävlingsdagen. 
 

Cafeteria:  Finns på plats och serverar lunch, grill, kaffe och fikabröd. 
   TWRS klubbartiklar finns för försäljning i cafeterian. 
 
Priser: Priser och/eller rosetter till placerade ekipage i samtliga klasser. Plakett till 

klubbmästare. 
 
Övrigt: TWRS förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser. 
 
Vägbeskrivning: Kör väg 227 mot Dalarö, sväng höger mot Årsta havsbad / Västerhaninge 

och därefter direkt vänster mot Årsta havsbad. Strax efter Årsta slott tag väg 
höger, skylt Stadsberga. Följ skyltar med Westerntävling. Se även hemsida: 
www.stallstadsberga.se. Om du kör via GPS: ställ in den först på ”Årsta 
slott, Haninge” eller ”Haninge golfklubb” (ställer du in den i början på 
Stadsberga, så är det risk att du hamnar på en ”ko-stig” e dyl…) 
 

Säkerhet:  Publik hänvisas till publikplats. Publiken uppmanas till försiktighet i 
närheten av tävlingsekipagen.  
Det är ej tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar inom 
Stadsberga Västergård.  
Stadsberga Västergård är en rökfri gård och ingen rökning är tillåten 
inom tävlingsområdet eller på gården. Rökruta kommer att finnas vid 
infarten till gården. 

   
Frågor: Undrar du något så är du varmt välkommen att maila eller ringa någon av oss: 
 
 Helena Bengtsson helena.bengtsson@gmail.com  0708-87 15 66 

Maggan Sundström  maggan@twrs.se   070-333 44 76  
 Lotta Carlsund   lotta@twrs.se   070-366 93 10  
 
  
 

Titta gärna in på vår hemsida www.twrs.se 
 

Varmt välkommen till en trevlig westerndag för hela 
familjen önskar Taure Western Riders Stockholm! 
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