
NWR Mesterskab 2017 
Lørdag d. 12. august på Double T Ranch 

 

Hermed har NWR fornøjelsen af at invitere til det årlige NWR klubmesterskab 2017. 

Her kan alle være med og især beginner patterns vil være særlig nemme så alle har en chance. 

I open bliver der til gengæld kamp om den store vandrepokal.  

 

Dommer: Sannee Klindt. Ringsteward: Jane Agerbæk.  

 

Showmanagement er bestyrelsen. Bestyrelsen kan deltage i stævnet. Sekretariatet vil være 

bemandet i det omfang det er nødvendigt. Det er ikke muligt at eftertilmelde på dagen. Vi 

forbeholder os ret til at aflyse eller lægge klasser sammen med under 3 tilmeldte.  

 

Regler: Alle medlemmer af NWR kan deltage. 

Klasserne bedømmes efter DWF regelbog (se nedenstående undtagelser). Showet er ikke 

pointgivende til DWF og kræver ikke DWF licens. 

En hest må starte max. 8 klasser.  

 

Beginner: Du må starte beginner hvis du eller din hest aldrig har vundet disciplinen.  

 

Youth: Youth ryttere må starte beginner indtil de har vundet disciplinen 3 gange. Hvis der er 

mindst 3 youth ryttere i en klasse afvikles den for sig selv, hvis der stadig er nok til at afvikle de 

andre klasser. Der kåres all round youth champion på tværs af divisionerne.  

 

Open: Alle må starte open.  

 

Bid: Alle må, uanset klasse og disciplin starte valgfrit i snaffelbid og to hænder eller stang og en 

hånd. I speed events og penning må der også rides med to hænder på stang.  

 

Præmier: Der er rosetter til de 6 bedst placerede i beginner og youth klasser og de 3 bedste i open 

klasser samt sponsorgaver så langt de rækker. Der uddeles all round champion vandrepokal i open 

divisionen og pokal til all round champion i beginner divisionen. Der uddeles op til 5 point til all 

round titlen i hver klasse. F.eks. ved 10 deltagere tildeles de 5 første 5-4-3-2-1 point, ved 3 

deltagere tildeles 3-2-1 point osv.  

 

Faciliteter: Mesterskabet afvikles udendørs. Der kan camperes på parkeringspladsen (græsmark). 

Opvarmning foregår på banen i anviste tidsrum mellem klasserne samt på tilstødende græsmark. 

Der er enkelte bokse (kontakt Tove 26810531)  

 

Mad og drikke: Der kan købes mad, drikke m.m. i cafeteriaet. 

 

Tilmeldingsfristen: er d. 1. august til Yvonne Knudsen, Grønnevej 4, 8382 Hinnerup, eller på 

mail til Yvonne@nwr.dk. Showadresse er LI. Brunmosevej 3, Auning 

 

Tilmelding er økonomisk bindende. Deltagelse og ophold på pladsen på egen risiko og ansvar. Fri 

adgang for alle. Hunde skal holdes i snor.  

 

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

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 

Natural Western Riders 


