
Rytter, navn

Adresse

Tlf. og e-mail

Hest, navn

Race, alder og køn

Klasse antal a´pris I alt

Rideklasser 50

Kvægklasser 100

Paddock (medbring selv hegn) 25

Har du spørgsmål? Kontakt Annette på tlf. 42 26 96 50

NWR v. Yvonne Knudsen, Grønnevej 4, 8382 Hinnerup eller mail Yvonne@nwr.dk

Deltagelse på eget ansvar

Betaling: Kontant

Bank reg. 1594 kt. 1679 8770

Tilmelding (økonomisk bindende) senest d. 1. august til:

Trail Børneklasse (max 15år) 

Western Pleasure Walk & Trot Børn (max 15år)

Barrel Race, 2 goes Børn (max 15år)

Working Ranch Horse

Dummy Break Away Roping 2 goes

Dummy tying 2 goes

I alt kr.

Trail at Halter Last man standing!

Efter de oficielle klasser, imens der 

bliver optalt pont til all round 

champions, afholder vi Last man 

Standing. Såfrem vejret tillader det. 

Klassen giver IKKE point og tæller ikke 

med i max antal klasser.

ALLE kan være med.

Man skal ikke starte fra boks. Dummyen 

skal fanges på langsiden.

Der startes med 10 km/t.

Man giver 20 kr til puljen for at deltage, 

WINNER TAKES IT ALL :)                        

Har du lyst til at være med, men ikke helt 

ved hvad det går ud på, hjælper vi dig på 

dagen. Det er dog god ide at have kastet 

lasso fra din hest i forvejen ;)

Barrel Race, 2 goes

Pole Bending, 2 goes

Cattle Penning, 2 goes

Working Cowhorse

Ranch Pleasure

Ranch Trail

Ranch Cutting

Cutting

Showmanship at Halter Husk at her kan alle være med. Bare du 

er medlem af NWR. Patterns i beginner 

klasserne er meget overkommelige. 

Begynder Horsemanship og trail er uden 

galop.  I Open giver vi den lidt mere gas 

på teknikken. Men vigtigst af alt: det 

bliver både sjovt og hyggeligt. -og husk 

at du kun kan starte begynder hvis du 

aldrig har vundet den disciplin før. Og 

brug desuden sund fornuft ;)

Western Pleasure

Western Pleasure Walk & Trot

Western Horsemanship

Reining

Free Style Reining

Trail

Klasser

sæt kryds
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NWR Klubmesterskab
Lørdag 12. august 2017

Tilmeldingsblanket

Alder, hvis du er youth rytter:


