
 

Hösttävling 
 

Lördag 13 Oktober 2018, start kl. 9.00 

AC Horse & Cattle Co inbjuder till hösttävling Lördag 13 oktober 2018, första start kl. 9.00. Platsen är 

Kolshester Gård utanför Eksjö. Väg 134 från Eksjö mot Kisa/Österbymo ca 10 km. 

 

Anmälan senast 10 oktober.  

Anmäl per mail (info@achcc.se), sms 0733393072 

eller skriv upp dig på väggen i stallet.  

 

90 kr per klass, 50 kr för cupdeltagande. Betalning på plats, kontant eller swish 

 

Domare är Anna Engelsen 

Tävlingsledare är Christian Nohr 

 

Tävlingen i höst innehåller två cuper; en glittercup och en walk & trotcup! Regler enligt WRAS 

regelbok, dvs. man kan bli nollad/diskad! Man kan ha vilket bett man vill oberoende av ålder på hästen, 

men har du stång skall du rida med en hand. Vi har dock walk and trot klasser till skillad mot Wras 

regler. Ungdomar/barn får ha medföljare med på banan. Alla får rosett såklart! Alla klasser samt cuper 

ligger på D nivå, dvs nybörjarnivå och lätt. Om du aldrig tävlat får du all hjälp vi kan ge för att ge en 

positiv tävlingsstart! Ridskolans hästar står till förfogande för våra elever. Varje häst kan gå ca 5 klasser. 

Först till kvarn…Eftersom vi inte har uteridbanan ännu kommer framridningen att ske inomhus 

mellan klasserna.  

Vi har inga stallplatser under tävlingen. Någon form av förtäring kommer att finnas. Vi hoppas att 

detta kan bli en trevlig och erfarenhetsrik dag!  

 

 

Klasser Första start kl. 9.00 

1. Trail at hand 

2. Trail walk & Trot (klass 2 och 3 går ihop) 

3. Trail ungdom (klass 2 och 3 går ihop) 

4. Trail 

LUNCH 

5. Showmanship at halter 

6. Pleasure  

7. Pleasure walk & trot 

8. Western Riding  

9. Western Riding Walk & Trot 



10. Western Horsemanship 

11. Western Horsemanship Walk & Trot 

12. Ranch Riding 

13. Reining  

 

 

Cuper 

Att delta i en cup kostar 50 kr. Både Glittercupen och Walk and trotcupen har fyra klasser, men här 

gäller de bästa tre klasserna. Man har alltså ha 4 chanser om man vill, men får bara 3 placeringar 

(bästa). Om man nollas/disk. i en klass räknas inte den med, (man får 0 poäng för den klassen) men 

man är fortfarande med i cupen. Minst tre deltagare för att cupen skall startas. Rosett och pokal till 

vinnaren i varje cup. 

 

 

Glittercupen: Pleasure, Western horsemanship, Western riding och Ranch riding (bäst av tre) 

 

Walk & trot cupen: Trail W/T, Pleasure W/T, Western riding W/T och Western Horsemanship W/T 

(bäst av tre) 

 

Alla är välkomna. 


