
Proposition 
Stewart Ranch har satt upp lite Allmänna bestämmelser enligt följande: 

Kriterier – För att en klass skall genomföras krävs minst 2 ekipage. Stewart Ranch 
förbehåller sig rätten att ändra, ställa in, begränsa eller flytta klasser. 

Datum – 30 Maj 2019 

Plats – Tiddly River Ranch, Björketorp 

Domare – Bill Cameron 

Anmälan – Sker via mail till info@stewartranch.se senast den 21/5. 

Efteranmälan – Går att göra i mån av plats 

Betalning – Avgiften ska vara betald till Stewart Ranch senast den 21/5 antingen via BG 
5908-5118 eller via Swish på nummer 123 6800 742. Märk din betalning med namn på häst 
och ryttare & antalet klasser. Ej betald avgift i tid betraktas som struken anmälan 

Avgifter – 1 klass 250 kr, 2 klasser 400 kr, 3 klasser 600 kr. OBS! Man rider 2 ritter för 
varje start. Exempel: Om man rider i alla 3 klasserna får man rida 6 gånger.  

Startanmälan – Skall göras 1 timma före klassens start, vi ser att din häst är vaccinerad 
enligt gällande regler från SvRF, inga undantag godkännes 

Förhinder – Vid förhinder att delta på grund av sjukdom eller skadad häst återbetalas 
50% av avgiften mot uppvisande av läkar/veterinärintyg. 

Arrangörer – Stewart Ranch, Anna & Garry Stewart i samarbete med Tiddly River Ranch, 
Anki & Kalle Carlsson. 

Utrustning – Vi har inga utrustningsregler utan man får rida i valfri utrustning, antingen 
western eller engelskt. Detta är bara tillåtet på denna tävling, det finns regler för 
utrustning om man önskar fortsätta tävla inom denna gren. Dock tillåter vi inga 

Exca – Prova På Tävling 
Arrangerad av Stewart Ranch på Tiddly River Ranch 



hjälp/inspänningstyglar. Man kan läsa regelboken som gäller vid riktigt tävling på denna 
länk http://swedenexcaracers.se/t-vlingar/index.html 

Café – Det kommer finnas enklare fika samt mat att köpa under dagen. 

Arena – Tävlingen hålls på gräs & grus underlag. Hindren är i trä. 

Framridning – Paddock samt Rundcorall finns att tillgå för framridning 

Bana – Man går banan med domaren innan klassens start. 

Etik – Mocka och plocka bort efter er och er häst på parkering och övriga utrymmen och 
vägar. 

Kuriosa – Stewart Ranch sponsrar/delar ut lite fina rosetter och priser till de 
placeringarna 1-6. 

Frågor – Vid frågor går det bra att maila till info@stewartranch.se eller ringa till 0703-
803037 (Efter kl 18) 

Program & Klasser 

Klass 1 – Newbie – En lättare bana för helt gröna ryttare och hästar 

 

Klass 2 – Beginner – Vi höjer nivån lite på hindren, klassen är för dig som provat på att 
rida på lite exca hinder förut men är fortfarande nybörjare 

 

Klass 3 – Experienced – Lite svårare hinder och för er som ridit lite mer på dessa sorters 
hinder. 


