Horn County Western Riders

HCWR’s Take It Easy 2019
På Tuse Creek Ranch, Regstrup
Lørdag den 6. april 2019
Bemærk – ÅBEN FOR ALLE!
MED NRHA.dk KLASSER
Sted:
Tid:
Tilmeldingsadresse:
-

Tuse Creek Ranch, Hesselvad 15, Butterup, 4420 Regstrup.
Lørdag den 6.april 2019, start kl. 8.00.
Mie Kühnell Unø, Trehøjevej 47D, Egholm, 4070 Kirke Hyllinge.
Eller på mail: mie_u@yahoo.dk Telefon: 26715833
Spørgsmål vedrørende opstaldning kontakt Jette Ceglarek på telefon 24423020.
Spørgsmål vedr. NRHA.dk klasser, kontakt Ditte Poulsen 21434216
Hø/wrap kan købes for 100,- pr. dag, vælg det på tilmeldingen.

I år vil vi afholde WRP Award fest som samtidig også er rytterfest. Fest bliver afholdt lørdag aften hvor
der vil være lækker mad fra Spisestedet og evt. underholdning. Tilmeld dig på tilmeldingsblanketten.
Billetten koster 125,- som er mad incl. en øl/sodavand/et glas vin
Dommer: James Gerdes Hansen
Ringsteward:
Speaker:
Showmanager:
Startgebyr:
Medlem af WRP klub (HCWR, OHWR, FCWR, BHWR) pr. klasse kr. 100,00
Ikke medlem pr. klasse kr. 125,00
NRHA.dk klasser kr. 150,00 / 50,00
Officecharge pr. rytter/hest-kombination kr. 50,00
Boksleje lørdag / fredag: kr. 250,00 / 150,00
Der skal forevises gyldig vaccinationsattest!
Præmier: Sløjfer og sponsorgaver.
Særlige bestemmelser:
• Se ”Regler for Klubstævner hos HCWR”
• Der rides efter AQHA-regelbogen, som kan findes på www.aqha.com
• NRHA.dk klasser kører sammen med de almindelige reining klasser, der rides efter NRHA
regelbogen som findes på www.NRHA.com.
• HUSK at vedlægge kopi af medlemskab af NRHA.dk samt din hests competition license
• Minimum 3 starter i hver klasse. Tilbud om flytning til anden klasse ved for få starter.
• Klubben har den regel, at der af hensyn til hesten højst må startes i 5 rideklasser på én dag.
• HUSK at skrive email på tilmeldingen da program for stævnet vil blive sendt på mail.
• Startgebyr returneres ved forevisning af dyrlægeattest/dok. for sygdom senest 3 dage efter
stævnet. Boks og officecharge returneres ikke
• Opvarmning for reining ryttere TIDLIGST ½ time før reiningklasserne starter. Hold øje med
opslag
Tilmeldingsfrist: 29. marts 2019.
Ved tilmelding og betaling senere end 29. marts 2019 betales et gebyr på 300 kr., der opkræves ved
ankomsten.
Efteranmelding i yderligere klasser ved allerede startende rytter, normalt startgebyr.
Startgebyr indsættes på det oplyste kontonummer på tilmeldingsblanketten.
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