
Nu är det snart dags för årets upplaga av Stewart Ranch Western Cup. Här kommer lite bra att ha info inför hel-

gen! 

Start: Lördag 4/5 Kl 10:00 & Söndag 5/5 kl 10:00. Var i god tid. Bangång/Genomgång med domaren 

sker 10 min innan klassens start.. 

Plats: Stewart Ranch, Sannum 455, Nol. Vägbeskrivning finns på www.stewartranch.se under Kon-

takt. 

Anmälan: Sekretariatet öppnar kl 08.30 båda dagarna. Vi vill att ni visar vaccinationsintyg I sekretariatet 

innan urlastning. Vi tillämpar SvRF:s regler för vaccination, info hittar ni här—http://

www.ridsport.se/Tavling/Smittinfo/Vaccinationer/ 

Frågor: Vid frågor vill vi att ni i första hand mailar oss på info@stewartranch.se men går även bra att 

ringa Anna på 0703-803037 eller Garry på 0723-035136 

Efteranmälan: Går att göra i mån av plats. Betalning sker på plats i sekretariatet och vi tar inte ut någon 

efteranmälningsavgift. 

Betalning: Ni kan under dagen betala med kontanter, via Swish eller med kort. OBS! Vi tar inte kortbetal-

ningar under 50 kr. 

Domare: Siiri Svensson 

Huvudbana: Tävlingen hålles i paddock på 22x42m 

Framridning:  Framridning—Lördagen finns framridning i paddock inne i byn vid travbanan. På söndag för-

middag är framridning på tävlingsbanan emellan klasserna fram till lunch, efter lunch är fram-

ridningen i paddocken i byn samma som på lördagen. Kommer även finnas tillgång till en trav-

bana som är grusad och är 863 m. Kommer att vara skyltat från tävlingsplatsen samt att anlägg-

ningsskiss kommer att finnas och finns även redan nu på vår hemsida. 

Mönster: Finns ute på Stewart Ranch hemsida, www.stewartranch.se 

Café: Vi kommer ha öppet vårt Café under hela dagen, vi serverar hembakt och annat smått och gott. 

Även dagens lunch kommer att finnas och vi kommer att grilla. 

Shop Stewart Ranch gårdsshop kommer att vara öppen. Där hittar ni foderprodukter samt hästartik-

lar. 

Uppstallning: Vi har dock 3 st boxar man kan få hyra över dagen. Först till kvarn… Kostnad 50 kr. Boxarna ska 

mockas ur efter sig.  

Etik: Mocka och plocka bort efter er och er häst på parkering och övriga utrymmen. Släng skräp på 

anvisade platser. Respektera at vi ligger i ett område med andra hus/gårdar runt omkring så rid 

och kör/parkera endast på anvisad plats så att vi inte upprör någon. 

Väl Mött! 

Önskar vi på Stewart Ranch 

Stewart Ranch Western Cup 

Meddelande till ryttare 
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