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western lifestyle magazine

WRAS - Westernryttarnas ridsportsförbund
 
På WRAS hemsida hittar du information från 
förbundet och de olika distrikten. 
Här hittar du också inloggningen för
anmälan till tävlingar.

www.wras.se

Föreningsstämman
sid 4-6

Westerngalan på Jultorps Ranch
sid 6-11
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Dala Western Riders Styrelse 2016
Ordförande Lillemor Larsson
Ripgatan 15
784 68 Borlänge
070-302 60 26

Vice ordförande Ulrica Johansson
Övermoravägen 9
781 95 Borlänge
073-985 05 11

Tävlingsansvarig Erica Semmingsson
Enbackavägen 29
783 50 Gustafs
070-798 90 59

Kassör Catarina Pedersen
Grevbo 107
781 98 Borlänge
0243-23 54 73, 076-168 18 32

Ungdoms/Utbildningsansvarig
Elisabeth Englund
Sörbyvägen 4
782 75 Malungsfors
070-878 74 69

Ungdoms/Utbildningsansvarig
Svea Nilimaa
Eldforsen 205
780 50 Vansbro
070-367 74 53

Tidning/Webbansvarig
Anneli Cronlöf-Larsson
Årbyvägen 101
784 37 Borlänge
070-57 57 314

Suppleant och Sekreterare:
Ronja Gustavsson
Övermoravägen 9
781 95 Borlänge
076-942 08 22

DWRs bankgiro 5872-2042
www.dalawestern.com
Styrelsens mejladress:

styrelsen@dalawestern.com

MEDLEMSAVGIFTER 2016
Vuxen 250 kr.  Ungdomw t.o.m 19 år 100 kr. 
 FAMILJEAVGIFTER (bor på samma adress)

En fullt betalande vuxen 250 kr, övriga vuxna 150 kr, ungdomar 50 kr.
 NYA MEDLEMMAR 

Om man betalar 350 kr efter 1 oktober blir man medlem innevarande år och
nästföljande år.

ex. Betalar medlemsavgiften (350 kr) 10 oktober 2015. 
Då blir man medlem resten av 2015 och hela 2016. 

Så här gör du!
Maila namn, adress, födelseår, telefonnummer och mailadress. 

Sätt sedan in den medlemsavgift som gäller dig (se ovan) på DWRs Bg 5872-2042.
Du får sedan en bekräftelse från DWR att de mottagit din anmälan.

 Skicka epost till: styrelsen@dalawestern.com

Prylboden
Klistermärken 

till t ex transporten 50 kr

Nya regelboken 2016 
har kommit! 

 Finns att köpa hos vår kassör
Catarina Pedersen

Beställ på styrelsen@dalawestern.com
Betala även in 150 kr på Bg 5872-2042

Annonspriser:
Helsida
4 nr 500 kr/annons på hemsidan
Material högupplöst pdf

Små radannonser Köp/Sälj, Diverse
gratis för medlemmar. Adress till tidningsredaktionen

Anneli Cronlöf              070-57 57 314
Årbyvägen 101
78437 Borlänge
epost: perser61@hotmail.com

Manusstopp till tidningen:
Nr 1  Mars 2016 Stopp 15 februari
Nr 2 Juni 2016 Stopp 15 maj
Nr 3 Sept 2016 Stopp 15 aug
Nr 4 Dec 2016 Stopp 8 nov

Medlemsträningar
Borlänge Lisselhaga Ridhus

Söndagar kl 16-17. 
50 kr per ekipage betalas på plats. 

Det krävs minst 2 ekipage för att träningen skall bli av. 
Anmäl senast fredag kl 16 på 

Dala Western Riders Facebooksida om ni vill vara med
eller SMSa Anneli 070-57 57 314
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Ordförande har ordet

Hej!

Vad snabbt det går, snart är en ny 
tävlingssäsong här igen.

En ny WRAS regelbok har nu 
kommit ut och den finns att köpa 
hos vår kassör, läs mer om det på 
annan plats i tidningen. 

Styrelsen kommer att bjuda in till 
en dag med genomgång av regel-
boken och bedömningsritter. Passa 
på att vara med och hör allt det 
nya från domaren. Även du som är 
funktionär eller groomar kan ha 
nytta av denna dag.

Agria Western Cup kommer att ha 
tre deltävlingar även i år, se till att 
planera in dem i din kalender. En 
av dem kommer även i år att vara 
på Dala Western Games i Lövåsen, 
hoppas vi ses där i den underbara oasen mitt i skogen!

Nyheter på Dala Western Games blir lagtävlingar inom Reining och Trail, läs mer 
om det i tidningen och på http://wras.se/tavlingskalender.asp.

Och du, se till att registrera alla dina inarbetade medlemspoäng. Kanske värva en 
kompis, granne eller sambo?

/Lillemor

Aktivitetskalender

19 mars DistMitt årsstämma Fornby 
Borlänge

25-27 mars Spring Quarter Show
AQHA/APHA SQHA. Axevalla.    
www-sqha.se

24 mars Gothenburg horseshow 
www.eurohorse.se

22 april SRHA Spring Break 
www.springbreak.se Axevalla 

7 maj Strängnäsbygdens Western Rid.

2 maj Westernridningend dag

14 maj B-tävling Bergslagen Western 
Games, Bergslagen Western Riders

21 maj B-tävling Cross Over WRX 
Western Riders i X-län 

3-5 juni   B-tävling   Dala Western 
Games, Lövåsen. Dala Western Riders 

3-5 juni NSBA Scandinavia Grevagår-
den  www.nsba.se

11 juni B-tävling Roslagsstoppet
Western Riders Uppland

20-24 juni Int beridet bågskytte, 
Rättvik 

1-3 juli High Chaparall Horse show 
www.highchaparral.se

6-8 juli AQHA Ridecamp, Axvalla 
www.sqha.dinstudio.se

9-11 juli AQHA Ridecamp

15 juli SWS Summer Blast 2x NRHA 
och AQHA event www.swshows.se

16-17 juli B-tävling Westernryttarna i 
Nedre Norrland, Ilsbo Vattlong

22-24 juli Cowboy & Western Festival
Efter 11 år på High Chaparall flyttar 
Sveriges största ranchtävling till Åby

29 juli Hjo Ko

4-7 aug Quarter SM Axevalla 
www.sqha.se

13 aug B-tävling Agria western cup 
Folkärna Ridsällskap Western Isaksbo 
gård, Krylbo

3-4 sep B-tävling Stängnäsbygdens 
Wester Riders, Strängnäs

17 sep B-tävling Hälsinge Västern 
WRX Western Riders i X-län

23-25 sept Paintchampionatet 
Grevagården www.spha.se

11-16 okt SM Axevalla
www.westernsverige.com



Föreningsstämman 2o16

Mötet inleddes med fika och Ronja Gus-
tavsson hade bakat en jättegod kladdkaka 
som avnjöts.

Sedan blev det val av mötesordförande 
som Pernilla Karlsson tog sig an. Sekrete-
rare för mötet blev Ronja Gustavsson och 
Susan Back och Anneli Cronlöf-Larsson 
justerare. Sedan var det genomgång av 
verksamhetsberättelse, revisorns berättelse 
som godkände styrelsens arbete för 2015. 
Och diverse sedvanliga mötesförhand-
lingar.

Efter mötet blev det dags för yoga och 
instruktör Lisbeth Nordin Nilsson drillade 
oss på mattorna. Övningarne genomför-
des barfota. Det var inte lätt men roligt. 

Efter yogan avnjöts det lite god thaimat 
med samkväm.

7 februari hade DWR Föreningsstämma i Tekis lokaler i Borlänge. Det 
var ganska dålig uppslutning på mötet då endast 8 personer var närva-
rande, varav 7 var medlemmar. 

4 21   

Krigaren (Catarina Pedersen) och Hunden 
(Lillemor Larsson) var två övningar som vi 
fick göra på iyenga yogan som inspirerande 
instruktör Lisbeth Nordin Nilsson ledde. 
Det var nog flera som hade lite träningsverk 
dagen efter.

Det delades ut tulpaner till avgående styrel-
seledamöter, yoga instruktör, mötessekrete-
rare mfl.

SM 2016
Datum och domare klara för SM 2016! 
11-16 oktober, Axevalla precis som 2015. 

Domare blir Sylvia Katchker och Jan 
Boogaerts. På detta vis hoppas vi ha fått 
ihop en bra mix av gångart/allround och 
Reining/Cowhorse/cutting expertis. 

Vidare är flera av våra duktigaste wes-
ternvänner inom olika discipliner vidta-

lade för att hjälpa till att stärka och lyfta 
arrangemanget ytterligare. 

Mer info kommer efterhand men som ni 
förstår blir det 2 x AQHA/APHA/NRHA 
show och vi erbjuder även NCHA god-
kända klasser förhoppningsvis även det 
med 2 domare.. 

OM ni vill kan även ApHc, NSBA och 
NRCHA klasser erbjudas

Ranch Riding mönster 2
text fattas i regelboken
Tyvärr har det fallit bort lite text i nya Regelboken. Det är Ranch Riding mönster 2. 
I regelboken fattas texten från moment 9. Jag bifogar sidan till fullo och vi beklagar 
detta. Information finns även på hemsidan. 
MVH Carina Stridh, sekreterare WRAS förbundsstyrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCH RIDING MÖNSTER 2 
1. Skritt 
2. Trav 
3. Ökad trav 
4. Vänster galopp 
5. Stop – Vändning 1½ varv åt höger 
6. Ökad galopp 
7. Samla till arbetsgalopp (lope) – höger galopp 
8. Galoppombyte (enkelt eller flygande byte) 
9. Skritt 
10. Skritta över bommarna  
11. Trav 
12. Ökad trav 
13. Stop - Rygga 

1. Skritt
2 Trav
3. Ökad Trav
4. Vänster galopp
5 Stop - Vändning 1,5 varv åt höger
6. Ökad galopp
7. Samla till arbetsgalopp (lope) - 
höger galopp
8. Galoppombyte (enkelt eller 
flygande byte)
9. Skritt
10. Skritt över bommarna
11. Trav
12. Ökad trav
13. Stop - Rygga
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NYA STYRELSEN 2016
Ordförande
Lillemor Larsson
Vice Ordförande
Ulrica Johansson
Kassör
Catarina Pedersen
Ungdomsansvarig/Utbildningsansvarig
Svea Nilimaa
Tävlingsansvarig
Erika Semmingsson
Tidning/Webbansvarig
Anneli Cronlöf-Larsson
Ungdomsansvarig/Utbildningsansvarig
Elisabeth Englund

Suppleant/Sekreterare
Ronja Gustavsson

Valberedning:
Susan Back
Gunilla Berg
Pernilla Karlsson

Revisor
Per Alvén
Vice revisor
Eva Sundberg

Pernilla Karlsson som var föreningsstämmans ordförande samtalar med kassören Cata-
rina Pedersen efter att ha avnjutit en god thaimiddag.

                                                                                     
                             

  
 

Regler för AgriaWesternCup 2016 och 2017 
1(1) 

Reviderad 2016-02-17 

  

1. Huvudsponsor för cupen är Agria. 
2. Ekipage tävlande för deltagande klubbar, BWR, DWR, FRSW, WRX och IRKW är 

automatiskt med i poängberäkningen om de deltar i någon av Agria-klasserna. 
3. På en cuptävling får klubben, om den vill, även anordna andra klasser på valfri nivå. 
4. Tre deltävlingar anordnas per år. BWR, DWR och FRSW anordnar deltävling år 2016 

och BWR och eller WRX, DWR och IRKW år 2017. 
5. Grenarna är uppdelade i tre nivåer: D-klass, C-klass och B-klass. 
6. Poängsättning enligt nedanstående lista beräknas per ekipage. 
7. Ett ekipage får endast räkna poäng i en nivå i varje gren (D-, C- eller B-klass) under en 

säsong. Men ekipaget kan rida i olika nivåer i olika grenar. Om ekipaget startar i två 
nivåer i cupklasser i samma gren under säsongen, räknas poängen i den högsta nivån. 

8. Tre medaljer delas ut per gren och klassnivå. Samtliga ryttare som tilldelats medalj 
måste personligen eller via ombud hämta ut dessa på säsongsavslutningen. 
Sponsorstäcken lottas ut bland de närvarande, som tävlat, på avslutningen. Andra 
sponsorspriser lottas ut bland samtliga närvarande. 

9. Färdig proposition i tävlingssystemet senast två månader före tävlingsdagen.  
10. Startavgifter för 2016 är vuxen är D-klass 80:-, C-klass 100:-, B-klass 120:-. För 

ungdom är startavgifterna D-klass 60:-, C-klass 80:- och B-klass 100:-.  
11. Priser från våra sponsorer delas ut bland alla tävlande i klasserna. 
12. I B-klasserna delas prispengar ut enligt Lathundprispengar_AWC_2010.xls. Gäller 

samtliga tävlanden. 
13. Klubbar som vill vara med i Agria Western Cup ska skicka in en ansökan till 

awc@dalawestern.com senast 31/8 året innan de vill vara med 
 
 
Poängberäkning  
Resultat från samtliga (tre) deltävlingar räknas. 
Omvänd poängberäkning används. Är det 15 startande i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a 
platsen 14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng och så vidare i fallande skala. Är det flera 
ekipage på samma slutpoäng så räknas flest 1:a placeringar eller 2:a placeringar osv. 
Dock är det minsta poängantalet för en 1:a plats 10 poäng, 2:a plats 9 poäng o.s.v. (Detta för 
att uppmuntra ryttare att åka till tävlingar med färre deltagare.) 
 
Grenar 
Reining  D, C 
Showmanship at Halter      C 
Trail  D, C, B 
Trail at Hand  D 
Western Riding D, C, B 
Western Pleasure D, C, B 
Western Horsemanship D, C, B 
Ranch Riding      C 
 
awc@dalawestern.com 

awc@dalawestern.com
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Ledamöter: Ordf Lillemor Larsson, 
Ungdomsansvarig Svea Nilimaa, Vice ordf 
Susan Back, Tävlingsansvarig Gunilla 
Jansson, Utbildningsansvarig Elisabeth 
Englund, Sekreterare Katarina Berg, kas-
sör Catarina Pedersen.

Suppleanter Eva Vestin, Ulrica Johansson

Hemsidan Katarina Berg

Klubbtidning Anneli Cronlöf-Larsson

Hemsidan: Har förnyats och uppdaterats 
kontinuerligt.

Facebook: Idag är det 500 personer som 
gillat sidan, men många fler som läser den. 
Enstaka inlägg/bilder har lästs av upp till 
2000 personer.

Styrelsen: Har haft 10 protokollförda 
möten.

Antal medlemmar: 46 medlemmar varav 
12 ungdomar under 19 år.

Klubbtidning: Har utgivits 4 gånger under 
året. 2 papperstidningar och två digitala.

Tävlingar: Dala Western Games den 6-7 
juni i Lövåsen. Denna tävling utfördes i 
samarbete med RRKW var en deltävling 
av Agria Western Cup. I cupen samarbe-
tade DWR även med BWR, IRKW, FRSW, 
RRKW och WG. Domare Stina Gatel

KM arrangerades i samarbete med FRSW. 
Domare Håkan Forsström

Medlemsträningar: Har anordnats i Vans-
bro och Borlänge vid flera tillfällen.

Medlemsmöte: Har anordnats flera gånger 

under året. Vid medlemsmötet i Eldforsen 
i november delades KM-medaljer och 
High Point Rider ut.

Ridläger: 5 westernridläger för barn- och 
ungdomar anordnades i Eldforsen och Lö-
våsen i juli-aug. 25 st ungdomar i åldern 
2-16 år deltog.

Clinics: Enskilda medlemmar har anord-
nat träningar för olika tränare.

Representation: En representant från sty-
relsen, Catarina P, har deltagit i förenings-
träff som anordnats av Borlänge Kommun. 
Februari barnridning, lassokastning mm i 
Eldforsen vid Finnmarksmarknaden. Fyra 
personer från klubben (tre från styrelsen), 
Catarina Pedersen, Lillemor Larsson, Svea 
Nilimaa, Selina Nilimaa Pettersson har 
deltagit på Westerngalan och Westernsve-
riges första årsmöte.

SM: Några av klubbens medlemmar har 
deltagit i SM.

Övriga insatser: Frivilliga medlemmar har 
under året sålt kläder från UllMax och 
Restaurangchansen för att få in pengar till 
klubben.

Utmärkelser: Utdelning av medaljer 
till klubbmästarna skedde i november i 
samband med medlemsmötet. Detta gäller 
även pokalen till High Point Rider.

Verksamhetsberättelse för Dala Western Riders 
verksamhetsår 2015

19

19-20 mars Clinik Håkan Forsström
Plats Lövåsen, St Skedvi. Fullbokad. 
Kontakt Åsa Klingberg 070-686 66 38

6 juni clinik Waldemar Wass
Plats Över Mora, Borlänge
Kontakt Ullis Johansson 073-985 05 11

16-17 april clinik Erik Bodin
Plats Hovgården, Borlänge. 
Fullbokad. Publik välkomna
Kontakt Erik Semmingsson 070-798 90 59

Clinikar

Tävlingar som ingår i 
Agria Western Cup 2016 är: 

14 maj
Bergslagen Western Riders 

3-5 juni
Dala Western Riders  

13 aug
Folkärna Ridsällskap Western 

Grattis Anna Olsson
till  lagplatsen i 

Youth World Games!
I helgen genomfördes uttagning av laget 
som får representera Sverige vid APHA 
Youth World Games. Det var 7 ungdomar 
som deltog samt uttagningskommitén, 
som bestod av Jonna Eriksson och Therese 
Andersson. Följande fem ungdomar som 
kommer att representera Sverige och 
SPHA i augusti: Marie Andersson (hor-
semanship), Anna Olsson (hunt seat), 
Filippa Rosborg Erlandsson (trail), Viktor 
Kvarnström (showmanship) och Matilda 
Källström (reserv). 
http://www.spha.se/spha/sphja/
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Vill du stödja 
Dala Western Riders 

så kan du göra detta genom att 
handla Ullmax produkter på vår 

hemsida

www.dalawestern.com
- Klicka på den blå annonsen 

Ullmax

INBJUDAN

REGELBOKSKURS
&

BEDÖMNINGSRITTER
för STINA GATEL

Lördag 9 april, Borlänge
Ca kl 9-12 genomgång av WRAS regelbok 2016-2017
Genomgång av nyheter och ändringar i regelboken.

Pris 100 kr för DWR-medlemmar eller 50:- + 10 medlemspoäng.
Pris 150 kr för övriga.

Ca 13-17 Bedömningsritter
Du rider ett mönster och efter varje gren går domaren igenom 
bedömningen och ger tips på vad som var bra och vad som kan 

göras för att förbättra poängen.
OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn gäller.

 D C B
Trail  
Western Riding M11 M Green3 M5 
Ranch Riding M3 M4 M5
Western Pleasur
Western Horsemanship
Reining M12 M6 M3

Pris: DWR-medlemmar 50 kr/ritt. Övriga 100 kr/ritt

Anmälan via epost till styrelsen@dalawestern.com och betalning 
till DWRs bankgiro 5872-2042 senast 27 mars.

Välkomna!

Klasser Söndag 2016-06-05
24. Sh At Halter C + AWC Open  AA 100 kr
25. Sh At Halter C  Youth AA 80 kr
26. Sh At Halter B Open  AA 120 kr
27. Sh At Halter B  Youth AA 100 kr
28. Trail At Hand C Open AA 100 kr
29. Trail At Hand C Youth AA 80 kr
30. Trail B +AWC+Team Trail Open AA 120 kr
31. Trail B Youth Youth AA 100 kr
32. Trail C +AWC+Team Trail Open AA 100 kr
33. Trail C  Youth AA 80 kr
34. Ranch Trail B Open AA 120 kr
35. Ranch Trail B  Youth AA 100 kr
36. Ranch Trail C Open AA 100 kr
37. Ranch Trail C  Youth AA 80 kr
38. Versatile Horse B          M2 Open Sr 120 kr
39. Versatile Horse C          M6   Open AA 100 kr
40. Ranch Riding B             M5 Open AA 120 kr
41. Ranch Riding B             M5 Youth AA 100 kr
42. Ranch Riding C+AWC M4 Open AA 100 kr
43. Ranch Riding C             M4 Youth AA 80 kr
44. W Pleasure B + AWC Open AA 120 kr
45. W Pleasure C + AWC Open AA 100 kr
46. Reining B +Team Reining M3Open AA 120 kr
47. Reining B                         M3 Youth AA 100 kr
48. Reining C + AWC 
      + Team Reining             M6 Open AA 100 kr
49. Reining C                        M6 Youth AA 80 kr
50. W Riding B +AWC        M5 Open AA 120 kr
51. W Riding C +AWC M Green3 Open  AA   100 kr
52. W Horsemanship B + AWC Open  AA 120 kr
53. WHorsemanship C + AWC  Open  AA 100 kr

Tillvalskostnader
Team Reining  100 kr
Team Trail  100 kr
Paid Warm Up Fredag 50 kr
Paid Warm Up Lördag kväll 50 kr
Veterinärbesiktning 100 kr

Box fre-lör 300 kr
Box lör-sön 300 kr
Box fre-sön 500 kr
Dagbox lör 250 kr
Dagbox sön 250 kr
Utefålla fre-lör 100 kr
Utefålla lör-sön 100 kr
Hage fre-lör 50 kr
Hage lör-fre 50 kr
Bädd 1 fre-lör 150 kr
Bädd 1 lör-sön 150 kr
Frukost 1 lör 30 kr
Frukost 1 sön 30 kr
Bädd 2 fre-lör 150 kr
Bädd 2 lör-sön 150 kr
Frukost 2 lör 30 kr
Frukost 2 sön 30 kr

VÄLKOMNA!

DWG LÖVÅSEN 3-5 JUNI
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Tidigt lördag 30 januari for 7 DWR-
medlemmar söder ut mot Jultorps Ranch 
i Larv (söder om Skara). Lillemor Lars-
son höll med sin 7-sitsiga 
Chrysler. Mycket prat om 
hästar, tävlingar och livet i 
allmänhet blev det i bussen 
då det tog 7 timmar att 
åka ner. Ett matstopp blev 
det också på vägen. Och tydligen får man 
parkera som man vill, blink, blink

Väl ute på den grönspirande väst götska 
slätten ringlade sig byvägarna kors och 
tvärs tills vi plötsligt var framme. 

De röda trähusen med långa sovlängor 
och stallarna låg i en vacker sluttning med 
highland cattle kor betandes runt knuten. 

I en gräshage gick det ca 20 ridhästar och 
en del hästar stod i egna mindre hagar. 
Alla hästskor som var förbrukade låg i stor 
hög och det såg ut som ett konstverk.

Vi besökte Sqhas medlemsmöte. Anneli 
Silverstolpe ledde möte som hade ett 20-
tal besökare. 

Hon berättade att det blir tävling på Axe-
valla 21-24 april Spring Break. Proppen är 
klar och finns på sqhas hemsida. 29 sep-2 
okt September Rundown. Srha kommer 
att ha möjlighet att anordna FEI tävlingar 

Utflykt till Jultorps Ranch och Westerngalan

Paid Warm Up
Fredag 20:00
Lördag 19:00, eller när tävlingarna är slut
Pris 50:-/ ekipage. Tid 3 minuter /ekipage

Ungdomsklasser
Erbjuds i D, C och B

De rids klass i klass med Open-klasserna. Man 
kan alltså välja att anmäla till en eller båda 
klasserna (en ritt = två klasser). 

Vid färre än tre ungdomar vid anmälningsti-
dens slut slås klassen ihop med open. 

Gäller dessa grenar: Trail, Reining, Ranch 
Riding, Western Riding, Ranch Trail, Trail At 
Hand, Showmanship At Halter

Huvudsaken
Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom 
tävlingsområdet. Övriga skall bära western-
hatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsom-
rådet.

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Servering
Enklare servering finns vid tävlingsplatsen. 
Frukost 30:- (måste förbokas) och dagens 
lunch, korv och hamburgare finns att köpa.

Inkvartering
Övernattning, bädd i sovsal 150:-/ bädd & 
natt. Medtag eget sänglinne. Camping är 
gratis, ej el. Husvagnsplats på asfalt, begränsat 
antal, måste bokas.

Övrigt
Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning 
i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttar-
meddelande finns att hämta på www.wras.se .
Tävling utom tävlan
Endast tillåtet i C- och B-klasser i mån av 

plats. Tävlande utom tävlan startar sist i klas-
sen till ordinarie startavgift.
Anmälan via styrelsen@dalawestern.com

Ronja Gustavsson och Didde

Klasser Lördag  2016-06-04 All ages
1. Sh At Halter D  Open  80 kr
2. ShAt Halter D   Youth  60 kr
3. Trail At Hand D + AWC  Open  80 kr
4. Trail At Hand D   Youth  60 kr
5. Trail D + AWC + Team Trail  Open  80 kr
6. Trail D  Youth  60 kr
7. Trail Walk &Trot utan grind E   Open 80 kr
8. Trail Leadline E  Open  80 kr
9. Ranch Trail D  Open  80 kr
10. Ranch Trail D  Youth  60 kr
11. W Riding Walk & Trot E  M11   Open  80 kr
12. W Horsemanship Walk & Trot E  Open  80 kr
13. W Pleasure Walk & Trot E  Open  80 kr
14. WHorsemanship D + AWC   Open  80 kr
15. Ranch Riding D                M3  Open  80 kr
16. Ranch Riding D                M3  Youth  60 kr
17. Western Pleasure D + AWC   Open 80 kr
18. Reining D+AWC 
      +Team Reining  M12  Open  80 kr
19. Reining D                          M12  Youth  60 kr
20. W Riding D + AWC         M11   Open  80 kr
21. Western Riding D             M11  Youth 60 kr
22. Jackpot Ranch Riding D  M2   Open 100 kr
23. Freestyle Reining C  Open 100 kr

LÖVÅSEN 3-5 JUNI
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i Sverige för kval till EM. Troligen i sam-
band med någon av de större tävlingarna. 
En reiningkommitte har bildats i Svenska 
Ridsportförbundet också. 

Efter medlemsmötet var det dags att 
checka in på rummen. Ulrika Johansson 
och Ronja Gustavsson delade på ett rum 
och jag och Catarina Pedersen delade 
på rummet bredvid. Lillemor, Svea och 
Selina skulle sova över hos Sveas son.

Efter incheckningen i den långa sov-
längan var det dags för sqhas Årsmöte 
som Monica Widhhöll i. Vår representant 
Svea Nilimaa valdes 2 år som ledamot och 
ungdomsansvarig. Vilket känns väldigt 
lovande för Dalarnas del. Övriga frågor: 
Anneli Silverstoolpe är representant för 
SRHA hos NRHA. Alla möten och proto-
koll finns på NRHAs websida. Ni loggar 
in med medlemsnummer + medlems-
nummer.
Hon berättade också att ett ridhus skall 

byggas på Axevalla i anslutning till det 
befintliga ridhuset, inom en 3-årsperiod.

En paus och goda smörgåsar och kaffe 
vankades i baren. 
Ett pittoreskt rum 
med uppstoppade 
djur, vagnshjul och 
allehanda westernin-
spirerad inredning. 
Folk från alla hörn i 
Sverige hade kom-
mit till Jultorp för att 
vara med på möten 
och höjdpunkten på 
träffen

 Westerngalan. Monica Widh stämplade 
oss på armarna som entrebiljett.

Sedan var det dags för Westernsverige att 
hålla ett kort medlemsmöte. Malin Falus-
son höll i mötet. Det var inte så många 
som var med på det. Westernsverige fung-
erar ju som en paraplyorganisation för 
de olika westernklubbarna i Sverige. Och 
dom arbetar för att få fram gemensamma 
etiska regler, vad som ska gälla på tävling. 
Så att det blir så lika som möjligt så inte 
det ena gäller på en tävling och något an-
nat på nästa. 

De jobbar även med det gemensamma 
SM:et, tävlingskalendern och westernga-
lan. I dag finns det ca 4000 quarterhästar 

Catharina o Lillemor

Utefålla under tak: 100:-/dygn. Hage 50:-/
dygn medtag eget stängselmaterial, endast 
trampstolp tillåtet.
OBS! Begränsat antal boxar på tävlingsplatsen. 
Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. 
Medtag eget hö, hinkar till vatten och foder. 
Boxarna är spånade, extra spånbal kostar 
100:-.

Vaccinationsintyg
De som skickat in kopior av vaccinationsinty-
get i förväg kan visa originalet i sekretariatet 
vid startanmälan efter urlastning, För övriga 
gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas 
FÖRE urlastning till stallansvarig/parkerings-
vakt/sekretariat. 

Antal klasser
Det krävs minst tre deltagare per klass för att 
klassen skall genomföras. De klasser som inte 
har tre anmälda vid anmälningstidens utgång 
kommer att strykas. (gäller ej leadline)

Priser
Rosetter samt hederspriser från våra sponso-
rer. Penningpriser i B-klasserna. 

Bedömning
Bedömning enligt WRAS –regelbok 2016-
2017 + ev. tillägg.

Leadline
Tillåten med en person på banan som leder 
hästen. Ingen bedömning och alla får pris. 
Varje häst tillåts starta flera gånger med olika 
ryttare.

Walk & Trot
Endast skritt och trav. Ingen galopp. I Western 
Riding byts galopp i mönstret ut till ökad trav.

Jackpot Ranch Riding
Startavgift 100:-. För alla ryttare med licens. 
90% av startavgifterna går tillbaka som pris-
pengar, inga prisrosetter. Varje häst får starta 
flera gånger med olika ryttare. Ej uppklass-
ningsgrundande.

Team Reining och Team Trail
Minst 2 personer i laget
Max 4 personer i laget
De 3 bästa resultaten för ekipagen i laget 
räknas.
Gäller D-klass, C-klass, B-klass.
Avgift: 100: -/lag och gren (100: - för Reining 
och/eller 100: - för Trail).

En lagledare ska utses för kontakt med täv-
lingsledningen. Denne anmäler och betalar 
även för laget. Ett lagnamn ska bestämmas.
OBS! Laget måste anmälas och betalas innan 
anmälningstidens utgång.

Laget kan välja att rida Team Reining eller 
Team Trail, eller båda.
Man kan rida alla på samma nivå (D, C, B) 
eller olika nivåer.

Man kan byta deltagare i laget vid behov 
(sjukdom, halt häst eller annat).
Ekipagen kan tävla för olika klubbar. Prisut-
delning på söndagen. FINA PRISER FRÅN 
VÅRA SPONSORER!!!

Resultat från tre ekipage räknas. Omvänd 
poängberäkning används. Är det 15 startande 
i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a platsen 
14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng och 
så vidare i fallande skala. Dock är det minsta 
poängantalet för en 1:a plats 10 poäng, 2:a 
plats 9 poäng o.s.v.

LÖVÅSEN 3-5 JUNI
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och 10.000 westernryttare varav 500-600 
tävlingsryttare. Det diskuterades hur vi 
ska marknadsföra westernridningen i 
Sverige.

Efter alla möten var det dags för lite 
välbehövlig vila ett par timmar innan det 
var dags att duscha och göra oss fina i 
våra nyinskaffade klänningar.

Ullis och 
Ronjas rum såg 
ut som rena 
sminkbåset 
och Selina 
agerade duktig 
sminkös. Det 
lockades hår, 
målades naglar 
och putsades 
boots. 

I vårt rum agerade Lillemor påkläderska 
med att sätta i löshår och piffa till oss. 
Lite rödvin och chips åkte fram och Alan 
Jacksson spelades på hög volym i mobi-
len för att få oss i rätt mood.

Ute hade snön fallit och lagt sig som ett 
täcke. På högklackade skor småsprang vi 
bort till stora Saloonen där westerngalan 
skulle hållas.

En grön fördrink från baren och sen 
mingla runt blad westernfolk. Instru-
ment stod uppställda framför dansgolvet 
där orkestern skulle vara och underhålla 
oss senare på kvällen.

Vi hämtade ut våra drinkbiljetter och 
satte oss vid ett långbord. På storbilds-
skärm med bildspel från Instagram med 
harstagg #westerngalan2016 rullade 
fram på den vita väggen. Ju längre kväl-
len led desto mer tokiga bilder som var 
tagna under kvällen fick vi se.

Dala Western Games 2016 + 
Agria Western Cup 
OBS! Nytt datum
2016-06-03 - 2016-06-05
Sista anmälningsdatum 2016-05-04
Sista möjliga anmälningsdatum   2016-05-31
Ryttarmeddelande tillgängligt 2016-05-28
Typ av tävling B

Arrangör Dala Western Riders
Tävlingsplats Lövåsen, Stora Skedvi
Domare Stina Gatel

Kontaktperson Lillemor Larsson
070-3026026
styrelsen@dalawestern.com

Dala Western Games
E-, D-, C- och B-klasser med en deltävling 
i Agria Western Cup och Team Reining och 
Team Trail.

4-5 juni 2016 
Första start kl 9.00 lördag och söndag

Anmälningsavgiften 
insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 4 maj 
2016, ange häst, ryttare och klasser. Ange 
DWG 2016 på din inbetalning. Anmälan via 
wras.se i tävlingsprogrammet. E-klassanmälan 
via mejl till styrelsen@dalawestern.com
De klasser som inte har minst 3 anmälningar 
vid anmälningstidens utgång kommer att 
strykas.
Vid ändring av häst/ryttare/klass efter anmäl-
ningstidens utgång 4/5, uttages en avgift på 
50:-. 
Återbetalning sker endast mot uppvisande av 
Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag 
på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat 
senast 20/6 2016. 

Startavgifter
Vuxna: E- och D-klass 80:-, C-klass 100:-, 
B-klass 120:-,
Youth: E- och D-klass 60:-, C-klass 80:-, 
B-klass 100:-. 

Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot 
dubbel anmälningsavgift senast 1 timme före 
klassens början.
Om ekipaget är anmält (och betalt) i minst två 
klasser inom anmälningstiden, blir den extra 
avgiften för efteranmälan en halv klassavgift.

Startanmälan
Skall göras i sekretariatet senast en timma före 
klassens början.
Sekretariatet har öppet:
Fredag kl 17:00 – 20:00
Lördag och söndag kl 7:30 - slut
Medlemskort och vaccinationsintyg skall 
uppvisas vid startanmälan.
Ej återlämnad nummerlapp kommer att 
efterdebiteras med 100:-
Ej rengjord box/utefålla/hage kommer att 
efterdebiteras med 500:-

Veterinär
Samtliga hästar på söndagen ska veterinär-
besiktas.
Tid: Söndag 08:00-9:30 
Kostnad: 100:-/häst. Tag med nummerlapp 
och hästpass. Plats: Till vänster om sekreta-
riatet.

Uppstallning
Box: 300:-/dygn, 500:- fredag 17:00– söndag, 
(Dagbox 250:- i mån av plats)
Byte av boxar och utefållor sker kl 17. De som 
bokar helgbox/dygnsbox kommer i första 
hand.

Anneli, Lillemor och Catarina

Selina sminkar Svea

Lillemor fixar med löshår på Catarina

Selina, Svea och Ullis piffar till sig
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MEDLEMSPOÄNG
Vi har en klubb där nästan alla är aktiva och hjälper till 

på tävlingar mm. En del eldsjälar hjälper till ännu mer. Vi vill tacka 
för all hjälp och kommer nu att dela ut poäng till dem som hjälper till

 på tävlingar, mässor, Triathlon mm

Du får ett poäng per timme som du arbetar. Och du måste själv rapp-
ortera in dina timmar till styrelsen@dalawestern.com, senast en månad 

efter utfört arbete.

Poängen kommer sedan att kunna användas vid betalning av 
klubbkläder, medlemsresor, clinics, läger mm

VÄRVA EN MEDLEM
Om du värvar en ny medlem (ej medlem 2015) till DWR 2016 får du 10 

poäng för en vuxen och 5 poäng för en ungdom. Be den nya 
medlemmen skriva i sitt mail att det är du som har värvat.

Styrelsen, 
som hoppas att vi blir ännu fler trevliga medlemmar.

11
14

SQHA hade en kort prisutdelning av bästa 
PRO, Roockie och ungdoms ryttare i 
klubben.

Sedan dukades den efterlängtade maten 
fram. Det var kycklingfile, potatisgratäng, 
sås och sallad. Vid det laget var vi rejält 
hungriga. Efterrätten bestod av bärrutor i 
långpanna och kaffe

Orkestern som bestod av tre killar på 
bas, gitarr och trummor började spela 
vid 21-tiden och dom höll på och spela 
hela natten tills klockan var 05.30! Tur 
att sovanläggningen låg en bit bort från 
saloonen. 

Vi var några som var upp på dansgolvet 
en sväng och rockade loss. Men den tidiga 
starten på dagen började märkas och vi 

var ganska trötta när midnatt började 
närma sig så då drog vi oss tillbaka. 

Somliga sov som en stock hela natten 
och vissa andra drog stockar då väggarna 
skakade, ha ha.

Morgon har guld i mun och gårdagens 
friserande hade satts på ända. Ronja kom 
med rejäl tuppkam som hon försökte 
dölja med en neddragen toppluva vid 
frukosten. En lite tunn frukostbuffé ser-
verades i lilla Saloonen. Men det smakade 
gott det med. Det var ganska många som 
hade sovit över på anläggningen. Jag och 
Catarina passade på att besöka den lilla 
butiken i saloonen och köpte en varsin 
bok före hemfärden. Svea och Lillemor 
turades om att köra bussen. 

Ett stopp på Burger King innan vi landade 
i Vansbro för att släppa av Svea och Selina. 
Vi kikade lite på hennes söta shettisar. 
Hemma i Borlänge hade det också snöat. 
Det kändes skönt att komma hem igen. 
Det blev 99,9 mil på en helg. Men vi har 
haft väldigt trevlig och det var roligt att 
komma i väg en sväng.

Vid 
pennan 
Anneli

MEDLEMSPOÄNG 2016
 Kvar fr 2015 Årsmötet Skypemöte DWG-propp 
Lillemor Larsson 15 5 2 2
Susan Back 0 5 2 
Catarina Pedersen 60 5 2 2
Katarina Berg 15 0 0 
Svea Nilima 25 0 2 
Elisabeth Englund 18 0 2
Ulrica Johansson 0 3 2 
Selina Nilimaa-Pettersson 25 0 0
Anneli Cronlöf-Larsson 10 5 2 
Ronja Gustavsson 0 3 2 
Erika Semmingsson 0 0 2 
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Mitt namn är Sandra Tengelin, 
23 år gammal och uppvuxen i 
en liten by som heter Saxhyttan 
ca 7 mil norr om Örebro. Jag bor 
tillsammans med min sambo, 2 
hundar, 3 hästar ( snart 4 ) samt 
en katt. 

Jag har sedan barnsben tillbring-
at min tid tillsammans med djur, 
framförallt hästar. Fram till 2011 
höll jag på med dressyr, men 
kände att det krävdes en föränd-
ring då jag inte kände nog med 
intresse. Det var då jag bestämde 
mig för att testa western, så jag 
bokade en intensivkurs tillsam-
mans med en kompis och åkte 
ner till Jultorp 
Ranch över en 
weekend. Det 
är det absolut 
bästa jag gjort, 
WOW vilken 
upplevelse och 
känsla, jag är  
så glad att jag 
vågade testa 
något nytt. 

Bara några veckor efter mitt 
besök på Jultorp köpte jag min 
första westernhäst hos Inge Över-
lien, en Appaloosa vid namn 
Lyckans Lack. En otroligt härlig 
grabb, men efter två år ville vi åt 
olika håll. Så han flyttade till en 
ny familj uppe i Piteå, där lever 
han lyxliv och jag är så glad för 
hans skull. 

Efter att Lacken hade flyttat så 
började mitt sökande efter en ny 
livskamrat, efter mycket letande 
så hittade jag Theo. Hästen med 
stort H och ett hjärta av guld. 

Vi klickade direkt. Han flyttade 
hem till mig i Januari 2013, de 

Medlemslassot första två åren kan man säga att 
vi hade ”lära känna år” och upp-
täckte mycket kul tillsammans, vi 
har lärt så mycket av varandra 
och gör fortfarande. Det är en 
fröjd att ha en häst som honom, 
han är verkligen en på miljonen. 
I april 2015 startade vi våran 
första tränings tävling efter 
mycket om och men, 
jag var och fortfarande 
är en liten fegis.. Men 
tillslut kom vi iväg, där 
kammade vi hem en 1a 
och en 2a pris rosett i 
Western Riding. 

Då tändes en låga inom 
både mig och Theo, 
wow vad kul det var att 
komma ut och träffa 
nya människor, häs-
tar och känna tävlings 
atmosfären. Sommaren 
fortsatte, vi deltod i agria wes-
tern cup där vi roffade åt oss ett 
par medaljer. Vi startade även 
wras tävlingar där vi placerade 
oss. Det slutade med att vi deltog 
i SM´t som var nu i Oktober där 
vi red Jackpot Western Pleasure, 
Ranch Riding och Trail. 

Så till er alla där ute som kanske 
känner som jag gjorde, att man 
inte törs eller ”jag kan inte”..  
Alla kan, bara man vill. Ingen 
dröm är för stor, det har Theo 
lärt mig. Theo gav mig en otroligt 
rolig säsong, och nu är det inte 
långt kvar tills det drar igång 
igen. 

I mars kommer det även ett nytt 
tillskott till gården, en Quarter 
hingst vid namn Pocos Dual Jac-
pot efter Poco Nifty Man. 

Det ska bli så kul att vara med 
och forma från början. 

Hälsningar Sandra


