
Efter succén förra året så kommer nu en uppföljare på vår förberedande tävlingsclinic samt 

Stewart Ranch Cup 2017. I år är det bara en dag med som kompensation 2 st cuper i stället. 

Separat infoblad kring cuperna med regler och poäng kommer inom kort.  

Denna clinic förbereder dig som funderar på att komma ut och tävla western. Så clinicen 

anordnas i tävlingsform för att man ska få en inblick hur det går till. Vi kommer erbjuda ett 

antal klasser under dagen. Det är valfritt hur många man önskar vara med i. Utbildad WRAS 

domare kommer hålla i denna clinic och kommer att ge individuellt bedömning/feedback i 

klasserna och inför varje klass kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att tänka på , vad 

man bedömer osv. Efteråt kommer alla få feedback på sin ritt och varför man fick den be-

dömningen som man fick. 

Stewart Ranch samarbetar med Norra Älvsborgs Ryttarklubb i detta event. 

Stewart Ranch har satt upp lite Allmänna bestämmelser enligt följande: 

Kriterier: För att en klass skall genomföras krävs minst 2 ekipage. Stewart Ranch förbe-

håller sig rätten att ändra, ställa in, begränsa eller flytta klasser. 

Datum: 7 Maj med preliminär start  kl 09.00 

Plats: Norra Älvsborgs Ryttarklubb (NÄRK) 

Domare: Ingela Ynghagen 

Anmälan: Sker via mail till info@stewartranch.se sista anmälningsdag  1 Maj. 

Efteranmälan: Går att göra i mån av plats. 

Betalning: Avgiften ska vara inbetald på Stewart Ranch’s BG 5908-5118 senast den 1 

Maj. Märk din betalning med namn och klass. 

Avgifter: Clinicavgift för Cupdeltagare 600 kr, då ingår valfritt antal starter under da-

gen samt cupavgift. Enstaka klasser och ej deltagare i cupen 150 kr/klass 

Anmälan: Skall göras 1 timma före klassens start, vi ser också att din häst är vaccinerad 

enligt gällande regler från SvRF då vi hyr in oss på en SvRF ansluten klubb, 

inga undantag godkännes. 

Stewart Ranch 

Western Cup 2017 
En  f ö r b e r e d a nd e  t ä v l in g s c l i n ic  



Arrangörer: Stewart Ranch, Anna & Garry Stewart i samarbete med NÄRK. 

Bett-regler: Då detta är en förberedande clinic har Stewart Ranch bestämt att det är ok 
att rida på valfritt bett. Det är även tillåtet att rida på 2 händer på stång. 
Detta är inte tillåtet på tävling, utan detta är Stewart Ranch’s egna regel på 
denna träningsclinic, just för att clinicen också är till för att förbereda och 
träna sin häst/hästar inför tävling. 

Utrustning: För att vara med på clinicen behöver man inte ha westernutrustning utan 

man får använda traditionell utrustning på sin häst om man ej har Western-

utrustning. 

Café: Det kommer finnas fika och enklare mat att köpa till självkostnadspris un-

der dagen i NÄRK’s caféteria. 

Arena: Clinicen kommer att hållas i ridhus om 21x63m 

Framridning: Framridning i paddock 45x70m och 30x80m . 

Mönster: Vi kommer lägga ut mönster i förväg så ni kan förbereda er på vad ni ska 

träna och vad som kommer att gås igenom. Dessa kommer att finnas på 

Stewart Ranch hemsida, www.stewartranch.se samt Facebooksida senast 1 

vecka innan. 

Etik: Mocka och plocka bort efter er och er häst på parkering och övriga utrym-

men. 

Kuriosa: Stewart Ranch sponsrar/delar ut lite fina rosetter till de som får fina be-

dömningar. Cuppriser delas också ut för de som deltar i cuperna, pokal & 

rosett. 

Frågor: Vid frågor går det bra att maila till info@stewartranch.se 

Program & Klasser

 
1. Trail W&T 

 
2. Trail 

 
3. Ranch Trail 

 
4. Showmanship at Halter 

 
5. Western Pleasure W&T 

 
6. Western Pleasure

 
7. Western Horsemanship W&T 

 
8. Western Horsemanship 

 
9. Western Riding W&T 

 
10. Western Riding 

 
11. Reining (Utan byten) 

 
12. Reining 

Hjärtligt Välkomna! 

Önskar vi på 

Stewart Ranch 


