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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

God jul & 
Gott Nytt År 

önskar 
Styrelsen



2 23

Dala Western Riders Styrelse 2016

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 2016-2017 
 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

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 
SMSa Anneli 070-57 57 314

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

Adjungerad Ledamot
Malin Sakskilde
Övermoravägen 30
78168  Borlänge
073-9821221

Ungdoms/Utbildningsansvarig
Svea Nilimaa
Tretjärn 4
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



Ordförande har ordet

Vinter, jul och myyys
Ja, visst är det härligt med all snö och roligt man kan göra ute på vintern och även att 
sitta inne vid en brasa och läsa något roligt eller intressant och titta på snön som faller 
därute.

(Det jobbigaste är väl om det tinar och sedan fryser så det blir is i alla hagar och gårdar, 
men det hoppas vi slippa denna vinter.)

Är det många som har faktaböcker om hästar och western? Vi kanske skulle ordna 
bokbytardagar? Så man kan låna av varandra, eller tipsa andra om bra böcker. Se mer 
på hemsidan om detta.

Det är mycket på gång nästa år. Inom klubben blir det som vanligt Dala Western Ga-
mes som är den stora tävlingen. Om du inte varit funktionär så anmäl dig i år, vi har så 
roligt tillsammans. Man lär sig massor; om western, människor, hästar och om sig själv. 

Det går att vara funktionär även om man tävlar, jobbar konstiga tider, har barn eller 
hundar man behöver passa. Det finns många olika funktioner och tider på dygnet och 
man kan välja att jobba med för- eller efterarbete. Anmälan styrelsen@dalawestern.com

För er som tidigare varit funktionärer behöver jag inte berätta så mycket. Vi är väldigt 
tacksamma för allt ni gjort och ser fram emot att träffa er alla 2017 också.

Sedan har vi även fått ett välkommet sponsorbidrag från DalaKraft till vår ungdoms-
verksamhet. Mer om detta får ni höra på årsstämman. Nu kan vi verkligen satsa lite 
mer på ungdomarna!!!

Inom Distrikt Mitt jobbas det även en del med samarbete mellan klubbarna och nästa 
sommar planeras det en ”westernhappening” någonstans i distriktet. Där hoppas vi 
kunna samla träningar, läger, långritt och utbildningar för hästägare, westernryttare 
och funktionärer. Kort sagt; något för alla hästintresserade, och lite extra för dig med 
westernintresse. Om du vill vara med och påverka innehåll, tid eller annat så hör av dig 
med dina förslag till distmitt@wras.se eller kom och diskutera detta på årsstämman eller 
anmäl dig som medlem i arbetsgruppen.

Vill du vara med och påverka klubbens framtid och aktiviteter och samtidigt träffa trev-
liga personer och ha roligt (och äta gott)? Då ska du anmäla dig att vara med i DWR:s 
styrelse eller arbetsgrupper. Läs mer från valberedningen i annan plats i tidningen.

Det är härligt att planera och tänka på allt som kommer nästa år, men först har vi lite 
vinter, julmys och ett nyår att se fram emot.

GOD JUL och GOTT NYTT HÄSTÅR från hela styrelsen!

Aktivitetskalender
2017
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4 feb DWRS Årsstämma
kl 15-18  i Borlänge. Anmälan senast 
19 jan till mejl styrelsen@dalawestern.
com
18 feb avhålls Westerngalan och denna 
gång i Jönköping

23-26 feb Gothenburg horseshow 
www.eurohorse.se

25 mars DistMitt årsstämma 
Fornby Borlänge. Distrikt Mitt bjuder 
på gemensam lunch kl 12-13. Stämma 
kl 13-15. Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar och information om Western-
dagar. Anmälan till distmitt@wras.se 
senast 14 mars

29 april 2017 WRAS Årsstämma
Mer info kommer ut på hemsidan.

30 mars SRHA Spring Break 
www.springbreak.se Axevalla 

2 maj Westernridningens dag

6 maj IRKW D-B tävling, 
Agria Western Cup och KM, Insjön

6 maj SbyWRs Vårtävling

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

27-28 maj SWS & Bråvesta Spring Show

1 x AQHA, 1 x APHA, 1 x Allbreed

9-11 juni B-tävling Dala Western Ga-
mes, Lövåsen. Dala Western Riders 

9-11 juni NSBA Scandinavia 
Grevagården  www.nsba.se

29 juni-2 juli  High Chaparall Horse 
show www.highchaparral.se

5-12 juli SM i westernridning 
AQHA/APHA/NRHA/NSBA/NCHA/
Allbr
SM i alla grenar

27-30 juli Allbr Hjo Ko
Kossor och allround klasser

2-6 aug Quarter SM 
2 x AQHA/APHA/NSBA
AQHA klasser

2 sep B-tävling AWC Hälsinge Väs-
tern WRX Western Riders i X-län

27-30 sep Paint Championatet 
3 X APHA/AQHA/NSBA
www.spha.se

28 sep-1 okt September Rundown
NRHA/FEI . www.srha.se

14 okt WRX KM
Western Riders i X-län
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Fotograf
Krister Larsson

Text
Lillemor Larsson

Vintertävlingarna 
på sjön Gensen 
som vi (Dala-Järna ridklubb) anordnade i 
Dala-Järna 1982.

Jag och ett par av mina systrar (Svea och 
Lill) var med och startade upp Dala-Järna 
ridklubb (som senare gick ihop med Äp-
pelbo ridklubb och blev Vansbro Ryttar-
sällskap). Vi hade många aktiviteter året 
runt på den tiden, och denna årstid tänker 
jag mest tillbaka på tävlingarna som vi 
hade på sjön Gensen. Det var både isga-
lopp och tolktävlingar. Kanske något för 
DWR att ta efter med lite vinteraktiviteter?

På översta fotot är det Svea som rider 
sitt halvblod Solvanna.

På andra fotot är det jag som rider 
nordsvensken Trojka och på det 
nedersta fotot är det min bror Karl-
Erik som tolkar. 

Clinik för Erik Bodin
Plats Hovgården, Borlänge. 

Vill du vara med kontaktar du
Erik Semmingsson 070-798 90 59

I början på nästa år planerar DWR att 
bjuda in sina medlemmar till en trevlig 
kväll med bowling och därefter umgås 
över en bit mat. Håll utkik på Faceebok 
på DWRs evenemangssida.

ClinikarBowling & mat

HCWR tog hem vinsten i Westernall-
svenskan 2016 både i Division 1 och 
Division II. Grattis till båda lagen som 
tillhör Distrikt Väst.

Vinnare i Western       
allsvenskan 2016

Att miljöträna sin unghäst 
är ett måste om den ska bli 
trafiksäker. Malin Malmlings 
unghingst Chili på 3,5 år var 
ut på promenad till Envikens 
Centrum för att miljötränas. 
Bl a ett besök på den lokala 
bensinmacken. Han skötte sig 
exemplariskt när folk pysandes 
pumpade sina cyklar, bilar kör-
de förbi hingsten på grusvägen 
på väg hem. Någon pantade 
glasflaskor i en container men 
han gick lungt på som inget 
hänt. Sådan här ömiljövning 
kommer att resultera i en lugn 
häst väl ute på tävlingsbanan.
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Distrikt Mitts tävlingsmöte i Fornby

Närvarande:

DWR: Lillemor Larsson, Catarina Peder-
sen, Anneli Cronlöf-Larsson. Frsw: Char-
lotta Samuelsson, Åsa Klingberg. IRKW: 
Sofia Fasten, Anna Bergkvist. WRX: 
Annika Munkstam Mårdberg, Michelle 
Lindblad Persson.

Frånvarande: 

Representanter från BWR, CWR, HbWR, 
RRKW saknades

Ett tio tal representanter från DWR, 
IRKW, FRW och WRX hade anslutit sig 
till tävlingsmötet för Distrikt Mitt som 
hölls i den anrika folkhögskolan Fornby i 
Borlänge.

Vi inledde med lite fika och pratade om 
våra hästar och ridning i allmänhet. Så 
trevligt att träffa lite likasinnade. 

Sedan var det dags att önska tävlingsda-
tum i Tävlingskalendern inför 2017:

DWR: 
10-11/6 E-B  DWG med Agria Western 
Cup, Lövåsen
KM 12 eller 19/8 E & C

IRKW: 6/5 D-B Agria Western Cup

FRSW: Ingentävling

WRX: 
20/5 Cross Over E-B, 
2/9 E-B Hälsinge Western med Agria 
Western Cup
14/10  KM

Ev kommer WRX att anordna DM för 
Distrikt Mitt 14/10. Och övriga klubbar 
hjälper till med funktionärer till det så att 
inte WRX behöver dra hela lasset själva.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN DISTRIKT MITTS TÄVLINGSMÖTE I FORNBY, 
BORLÄNGE 2016-09-24

                                                                                     
                             

  
 

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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2015 blev 

Catarina Pedersen 
Årets medlem.

Vem tycker du ska bli 
Årets medlem 2016?

Skicka in ditt namnförslag till 
styrelsen@dalawestern.com

Senast 31 dec

Vi pratade om Western Allsvenskan. Ingen 
av närvarande klubbar hade något lag på 
gång. Önskemål om att Allsvenskan borde 
gå på C och B-nivå. Speciellt som att 
många C-ryttare känner sig omotiverade 
att sänka sig till att rida på D-nivå

Fortbildning med krishantering för Täv-
lingsledare kommer att anordnas ev 13/11 
i Fornby, Borlänge

Det finns planer på att anordna en Wes-
ternvecka i Lövåsen utanför Falun nästa 
sommar. Vad denna veckan ska innehålla 
och när vi skall ha den (vecka 27 uppta-

gen) kommer vi att brainstorma om på 
Höstkonventet i Fornby den 12/11.
Start med lunch kl 12 och därefter kom-
mer representant från förbundet och går 
igenom remissen om omorganisationen 
innom WRAS som skickas ut från förbun-
det före 17/10 till klubbarna. Bra om alla 
läser igenom den till Höstkonventet.

Tävlingsmötet av slutades med att vi åkte 
till Tunakrogen i Åselby och intog en god 
lunchbuffé. 
Vid pennan Anneli Cronlöf

Kl 12-13 Lunch 
  Distrikt Mitt bjuder på gemensam
  lunch

Kl 13-15  Stämma
  Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  och information om Westerndagar.

 Kl 15-17 Tävlingsledarträff 
  för distriktets tävlingsledare.
  Vi byter erfarenheter inför 
  kommande tävlingssäsong

  Anmälan till distmitt@wras.se 
  Senast 14 mars

  Välkomna!

Distrikt Mitt 

Årsstämma
25 mars kl 12-15

Fornby Folkhögskola, 
Borlänge

Vill du nominera någon till styrelsen inför årsmötet så skickar du ditt bidrag till 
val@dalawestern.com senast 20 dec.
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September Rundown 2016 och jag har 
varit borta i en vecka först träning hos 
Johan Fridberger och sen Axvalla och 
tävling. 

Tävlade först Srha Rookie kom 3:a med 
132,5 i score samt dan efter red jag Green 
as Grass med samma score och även där 
en 3:e plats. Sen på lördagen körde vi en 
Ladies reining med närmare 40 start och 
kom 5:a med 134 i score. 

På kvällen klädde vi om och red en 
Freestyle  reining som Jack Sparrow men 
peruk och hatt flög av i farten men som 
tur va hade jag lika mycket hår under så 
det blev ingen skillnad.

En mycket rolig tävlings vecka med 
mycket lärorika upplevelser 

Tack och hej              

                                        /Malin Sakskilde

September Rundown 2016 INBJUDAN

DWRs 
ÅRSSTÄMMA 2017

Lördag 4 feb kl 15-18 i Borlänge

Vi startar med mat kl 15 som DWR bjuder på

Årsmötesförhandlingar kl 16.

Avtackningar av avgående styrelsemedlemmar

Presentation av vem som blev årets medlem

Diskusioner om westernveckan sommaren 2017 
som arbetsgruppen från Distrikt Mitt leder

Aktiviteter, tävlingar och Agria Western Cup 2017

Beställning av Klubbkläder

Anmälan via mejl till styrelsen@dalawestern.com
senast 19 januari 2017 om du vill vara med. Skriv också om du är 

aljergisk mot något och om du önskar beställa mat. 
Plats meddelas vid anmälan.

Vi hoppas att ni medlemmar vill vara med och umgås och byta 
idéer med varandra. 

Välkomna önskar Styrelsen och Valberedningen

Välkomna!

7
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I somras begav 
sig människor 
från hela världen 
till Polen, strax 
utanför staden 
Krakow ordnades 
NRHA EM. 

De europeiska 
mästerskapen i 
reining. Jag har 
skrivit om min 
upplevelse av 

resan, med dåliga vägar, oväntad böter, 
en gigantisk arena och framförallt skratt, 
tårar och lite sömn.

     et började med att jag kvalade 
                  två godkända ritter under 
 D  tävlingar här i Sverige. Meri-
terna för att kvala är olika beroende på 
vilken nivå man tävlar i. Sedan kan alla 
som kvalat anmäla sig till EM på samma 
sätt som vi gör här hemma. Sju svenska 
ekipage tog sig hela vägen till Polen för att 
tävla. Vi samkörde med fyra ungdoms-
ekipage hela vägen dit och tillbaka. 
Den 29 juni bar det iväg från Vansbro till 
Trelleborg där vi övernattade i ett dres-
syrstall och träffade de andra ekipagen. 
Nästa morgon skulle vi ut till havs för 
att ta oss till Tyskland. Båtresan var lite 
dramatisk, min häst Queen ville inte bli 
lämnad ensam så därför fick vi turas om 
att vara nere på däcket med henne. 

Det slutade med att min mamma fick 
lägga sig och sova på höet bredvid henne 
i hästtransporten. Dom andra passage-
rarna undrade nog vad som var fel på oss, 
men man gör ju allt för djuren! För att 
hålla Queen frisk började vi ge elektroly-

ter i hennes foder redan en vecka innan 
och gav henne vatten ur en PET-flaska 
under resan. 

När vi fått mark under fötterna i Sassnitz, 
Tyskland, tog alla en lång paus, lastade 
ut hästarna och lät dom beta lite gräs. 
Resan fortsatte på en extremt dålig väg 
men tillslut tog vi oss fram till Ranchen i 
Tyskland där vi skulle övernatta. 

Efter många timmar i en kokhet bil tog vi 
oss in i Polen. Dock var vi riktigt klan-
tiga, vi missade att betala tull. Alla andra 
svenskar blev stoppades av den polska 
polisen och tvingades betala böter. Vi 
hade däremot sådan tur att vi klarade 
oss och efter mycket krångel var tullen 
betald. 

Vi hämtade upp reiningtränaren Camilla 
Pantzar och hennes flickvän Therese Ber-
gius som liftade med oss från flyget till 
Roelski ranch, där tävlingen ordnades. 

När vi väl var framme vid ranchen gjorde 
vi en speciell entré, vi genade över dyng-
stacken, där det gick åsnor och shettisar. 
Vad ska man säga? Från och med nu kan 
polackerna dra skämt om oss svenskar i 
alla fall! 

Hästarna fick pusta ut i boxarna, vi b0dde 
in oss i hotellen. Nästa dag var det änt-
ligen dags för att rida i deras två stora 
ridhus. Min häst tyckte att exakt allt var 
läskigt, men efter hjälp av Pantzar slutade 
det bra. Therese fotade fantastiska bilder 
på oss. 

De kommande dagarna spenderade vi åt 
att träna, bada, och helt enkelt smälta in 
i miljön. 

Hästarna var on point, vi var on point, 
tävlingsdags!

EM 
Polen 
2016

Agria cupen 2016
Klass, år  ryttaren och hästens namn på baksidan För-
eningsprodukter i Borlänge

Guld =16 st   Silver=18 st   Brons=18 st

52 medaljonger

Showman ship att halter C:
Rissveds Maria Whata Shadow Hunter DWR Guld
Nilima-Pettersson Selina QCChex     DWR    Silver
Skoog Emma  Dancing Morning Shine    FRSW    brons
Olsson Anna  Zero Dreams Eye Catcher   IRWK    brons
Andersson Nathalie   Little Quixote Bear BWR    brons

Trail at hand D:
Götesson Erica   Qalm Hot Rod      BWR    Guld
Gustafsson Petra Rightbay Rune     DWR     Silver
Rissveds Maria WhataShadow Hunter    DWR    Silver

Trail D:
Skoog Emma   Dancing Morning Shine    FRSW    Guld
Götesson Erica Qualm Hot Rod    BWR    Silver
Schönning Angelica Ima Dancerof Texas IRKW    brons

Trail C:
Hellström Ann-Charlotte Syria    FRSW     Guld
Carlsson Madelene Marshal    DWR    Silver
Cronlöf Larsson Anneli Topsail Tivio   DWR    brons
Larsson Åsa  HH Miss Pepinic Chic    BWR    brons

Trail B:
Stridh Carina  Gators Sonny Dee    WRX    Guld
Lindberg Hanna Catalyst Tequila    DWR     Silver
Eriksson Marina     SmartWhizof Lena    BWR    brons

Ranch Riding:
Hellström Ann-Charlotte Syria    FRSW     Guld
Lindberg Hanna   Catalyst Tequila    DWR     Silver
Nilima- Pettersson Selina QC Chex    DWR    brons

Western riding D:
Turunen Benjamin      Tarzan   BWR     Guld
StjernmoMaria  SeldomSeen Aprils C. WRX   Guld
Skoog Emma Dancing Morning Shine FRSw  brons
Westling Gustavsson Ing Marie Dantess    DWR    brons

Western Riding C:
Hellströn Ann-Charlotte  Syria    FRSW    Guld
Sakskilde Malin  Proud By Heart  DWR    Silver
Engman Helena    Golds Lucky Boy    DWR   Silver

Western Pleasure D:
Skoog Emma  DancingMorningShine    FRSW     Guld
Bernblad Gabriella  Noreno ox    DWR    Silver
Stjernemo Maria SeldomSeen Aprils C. WRX    Silver

Western Pleasure C:
Hellström Ann-Charlotte  Syria     FRSW     Guld
Hölke Ida Show Kitty      FRSW     Silver
SakskildeMalin   Proud by Heart  DWR     brons
Schönning Angelica Ima Dancerof Texas  IRKW    brons

Western Pleasure B:
Stridh Carina    Gators Sonny Dee    WRX     Guld
Eriksson Marina    SmartWhizof Lena    BWR    Silver
Blom Evelina     Betty    BWR    brons

Western Horsemanship D:
Skoog Emma DancingMorningShine    FRSW     Guld
Bernblad Gabriella Noreno ox    DWR     Silver
Lindskog Stephanie My Dolly Deelarry WRX     Silver

Western Horsemanship C:
Hellström Ann-Charlotte  Syria    FRSW     Guld
Nilima-Petterson Selina    QCChex    DWR     Silver
Engman Helena   GoldLucky Boy   DWR     brons
FejérKarin      Memphis    DWR     brons

Western Horsemanship B:
Strid Carina      Gators Sonny Dee    WRX      Guld
Lindberg Hanna Catalyst Tequila    DWR     Silver
Blom Evelina      Betty    BWR     brons

Reining C:
Sakskilde Malin   Proud by Heart    DWR     Guld  
Lindberg Hanna   Catalyst Tequila    DWR     Silver
Blom Evelina       Betty    BWR     brons
Fejér Karin      Memphis    DWR     brons

Tävlingar som ingår i 
Agria Western Cup 2017 är: 

6 maj
Insjöns Ridklubb Western

9-11 juni
Dala Western Riders  

2 sept
Westernriders i X-län
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Fredagen den 11 november anordnade 
Folkärna Ridsällskap Westernsektion en 
avslutningsfest för Agria Western Cup 
2016 i Bergshyttan. Vi var 16 deltagare på 
festen och totalt delades det ut 52 med-
aljer. Vi inledde kvällen med föreläsning 
av Viktoria Cederholm som är utbildad 
hälsopedagog och elitidrottare inom 

sporten crossfit. Idag driver hon och 
maken ett träningscentrum i Knutshyt-
tan, precis på gränsen mellan Dalarna 
och Västmanland där hon är instruktör 
och ägare av Crossfit Bifrosten. ”Hur 
lever, tränar och tänker jag för att vara 
bättre rustad för att möta allt livet har att 
erbjuda?”

Vidare intogs en god middag som avslu-
tades med kaffe och tårta. Vi lottade ut 
2 st täcken från Agria Länsförsäkringar 
och 2 st Hoodar från Lucky Rider som vi 
blev sponsrade med. Nu är vi alla laddade 
inför en ny tävlingssäsong med hälso-
samma tips och pepptalk.

Text: Ida Hölke

Foto: Christa Teglund
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                u hade även några vuxna ekipage
                kommit. Vi var mest högljudda Npå läktaren och vi viftade med 
svenska flaggor. Det skapades en fan-
tastisk gemenskap mellan oss svenskar! 
Dessutom hade vi ett gäng danskar som 
var med o hejade på Sverige. 

För min del gick tävlingen inte så fantas-
tiskt som den kunde ha gjort. Det var en 
hel del bus men också lite som var bra. 
Det var ju trots allt min första internatio-
nella tävling så jag ska vara nöjd trots att 
vi såg livsfarliga spöken då och då. Det 
gick däremot riktigt bra för svenskarna i 
det stora hela! Mycket fina resultat:

Johan Fridberger-Mega Jacks Dance blev 
Champion i NRHA EAC Lim Open med 
score 212,5 och 4.a i Int Open score 213,5
Johanna Sköldheden Med Sparkling Lil 
Light fick en /:e plats med score 207,5
Erik Nilsson med Gangsters Storm Cat fick 
en 6:e plats med score 201,5

Sara Nordin Med Donna Arc Escapes BB 
8:e plats med score 207,5
Moa Karbeus Bergman med Katies Bsug 
Twist 8:e plats i Youth 14-18 med score 
205
Selina Nilimaa-Pettersson med QC Chex 
(Queen) 9:e plats i 13-under med score 
195,5
Till avslut ordnade Roelski Ranch en stor 
ryttarfest med en cool ljusshow, polsk 
musik och mycket dans! 

Resan hem gick smidigt, vi stannade igen 
på samma ranch i Tyskland, sedan en 
mycket lugnare båtresa hem. Denna gång 
åkte vi hela vägen till Tidaholm innan det 
sista stoppet hos min bror. 

Detta var en otroligt rolig och lärorik 
upplevelse och vi hoppas på att få åka iväg 
på fler liknande!

Text: Selina Nilimaa-Pettersson

Uppdatering av tävlingsledare
                     november var det en kurs för
                     befintliga tävlingsledare i 
 13Distrikt Mitt.

Per Dynemar guidade oss genom dagen. 
Vi gick i genom häftet ”Planera för det 
oplanerade” (krishantering) Beredskap för 
krishantering vid ridsportarrangemang. 
Ett epodium som kommer från Örebro 
Läns Ridsportförbund. Som tävlingsleda-
re är det ju mycket man ska tänka på om 
olyckan är framme. Vi diskuterade våra 

erfarenheter vid olika incidenter och gav 
varandra bra tips.

Även ”Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd om träning och tävling 
med djur” gicks igenom. Där en mängd 
med s.k. dopingpreparat var uppräknade. 
Det är inte många som vet att ger man 
hästen koffein så är det 14 dagars karrens 
inför tävling. Vi läste även i Lathunden 
för att arrangera tävling. Lunch intogs på 
Tunakrogen i Åselby.

                                        DWR har haft 2 st ryttare med på SM i westernridning i Skara 
                                 på Axevalla Travbana under 11-16 okt.  
                           Det var Hanna Lindberg från Lima med sin häst Catalyst Tequila och 
ungdomsryttaren Selina Nilimaa-Pettersson från Vansbro med Bonnie som represen-
terade DWR. Från IRKW fanns ungdomsryttaren Anna Olsson med på Zero. Alla 
gjorde fina prestationer och fick fina placeringar. Bl a kammade Hanna in en brons-
medalj i Allbreed Versatile Horse Open. Och Selina fick en fjärde placering i Ranch 
Riding Open. Anna Olsson knep en bronsmedalj i samma klass och även i Trail in 
Hand Youth. Domare var Sylvia Katchker och Jan Boogaerts.

För alla som inte kunde åka ner till SM och titta fanns det livestreaming via datorn på 
Lizoft Showstream att titta på.

Mi Ritzen knäppte fina bilder som ni hittar på denna länk: 
https://photomemoriesbymi.smugmug.com/H%C3%A4star-Horses-/SM-WESTERN-2016

SM 2016 Axevalla, Skara         

Hanna Lindberg 
från Lima med 
sin häst Catalyst 
Tequila



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 2016) till DWR 2017 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.
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MEDLEMSPOÄNG 2016
 Kvar fr. 2015  2016
1 Lillemor Larsson  15   53
2 Susan Back    7
3 Catarina Pedersen  60   64
4 Katarina Berg  15
5 Svea Nilimaa  15   25,5
7 Elisabeth Englund  18   2
8 Ulrica Johansson    41
10 Selina Nilimaa-Pettersson  15
11 Annelie Cronlöf Larsson 10   75,5
12 Ronja Gustavsson    39
13 Erika Semmingsson    46
14 Malin Sakskilde    15,5
15 Malin Malmling    3 

Hejsan jag heter Hanna Lindberg för er 
som inte känner mig! 

Äger ett svart Quartersto vid namn Cata-
lyst Tequila, reining/ kosse stammad liten 
bestämt dam, som jag tävlar, haft henne i 
2 år nu! 
Har även en valack som ej är utbildad än 
som heter Pablo Pepsie Quixote, som jag 
ska utbilda och ut med nästa år hop-
pas jag men har krånglat senaste åren så 
träningen stått stilla...

Efter att inte har tävlat så mycket senaste 
åren så har jag å Tequila äntligen hittat 
tillbaka till tävlingsbanorna igen och haft 
en fullspäckad höst, Nationals missade vi 
tyvärr men sedan var vi på en WRAS 2 
dagars i Strängnäs, Paint Championatet 
och SM. 

Började med en helg i Strängnäs den 3-4 
September, trotts totalt skyfall ena dagen 
och evenemang dag med Helikopter turer 
med start 100 m från framridningen så 
var det en mkt trevlig tävling! 

Red Trail, Ranch Riding C & B och hop-
pade även in i min första Versitale Horse 
B med Kila på lördagen! Haha men gick 
ju bra!  Söndagen red vi Horsemanship 
och Reining C &B. Blev bl a 2 st 1a place-
ringar i Trail och Ranch Riding, sedan 2a, 
2 st 3a mm.
 

Sista helgen i September var det dax för 
Svenska Paint Championatet, jag var 
jätte nervös och kände mig som en lantis 
i stan med min lilla reiner ponny, men 
fick fint flyt och placeringar jag inte ens 
vågat hoppas på så är jätte glad jag åkte 
och åker nog dit även nästa år! 

Det var en 3 dagars, och vi han med 9 
klasser! Ranch Ridingen gick bra och vi 
vann både All Breeds och AQHA Open! 
Även Trailen gick bra och tog en 1a plac 
i AQHA Sr Open med score på 71p!  Så 
överlycklig över min lilla tant! 
Några fler plac var 2a i All Breeds Trail 
Open, 3a i All Breeds W Horsemanship, 
4a i AQHA Nov Amt WH och 5a i AQHA 
Amt Trail. 

Sista tävligen i år blev SM i ett kallt och 
blåsigt Axvalla, denna tävling så var 
marginalerna inte på våran sida men vi 
tog oss igenom den med iaf ett Brons! 
Red kval i Ranch Riding kom 9a, AQHA 
Amt Reining 10a, Trail AQHA Trail 3a 
men totalt 9a och 10 gick till final så 
missade den med 1p, AQHA W Horse-
manship 3a i kval så kom till final men 
i finalen så missade jag sista traven och 
blev DQ, liiiite jobbigt!!! Och Versitale 
Horse 3a i kval och kom även 3a i finalen 
och blev ett brons!!! I den mest oväntade 
klassen som även innehöll ett hinder, som 
vi hör och häpna tog oss över! 
Red även Jackpot Reiningen och blev 3a! 

Nu ligger snön och isen på marken men 
ska försöka få igång min Pepsie så han 
förhoppningsvis kommer ut på banan 
nästa år!? 
God Jul på er alla, vi ses om några måna-
der! 

/Hanna Lindberg, Lima

Strängnäs - Paint Championatet - SM

Z
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Mitt namn är Jessica Persson men mer 
känd som Jejja ;-)

Jag är 30 år och bor i Rättvik med min 
katt som sällskap.

Hästar har alltid stått mig varmt om 
hjärtat. Började rida som 5-åring 
men var först vid 7-8 års ålder som jag 
började på Rättviks 
Ridklubb. 

Hoppning var min 
stora passion, då min 
Idol var min kusin 
Ylva som var ut och 
tävlade var och varan-
nan helg. Tänka sig 
hon hade egna hästar 
också ;-)

2007 fick jag min för-
sta häst, ett varmblod 
på 12 år som heter 
Bogart ”Boogie”. Då 
visste jag inte om 
western sporten
   så jag tränade på 
med både hoppningen 
och dressyren på 
klubbnivå.

2011 introducerade Petra mig  för wes-
tern och började strax därefter träna 
för Waldemar Wass och fick mig en hel 
del AHA upplevelser. Vilken känsla 
måste jag säga, när man suttit där å 
tragglat med dressyren och inte fattar 
vad man håller på med innan.

Medlemslassot
2012 blev det några WRAS tävlingar 
där vi fastnade för Barrel Race och 
Pole Bending, kicken och adrenalinet 
man får av fartgrenarna är oslagbara. 
Vi startade även i Horsemanship, Wes-
tern Riding och Reining på E-nivå.

2013 köpte jag mig en 2-årig quar-

ter som heter Remain Proud ”Troll” 
som jag sedan red in med lite hjälp 
och guidning. Sedan dess har vi bara 
tränat ihop oss. Planerade en tävlings-
debut i somras men tyvärr hade vi 
lite otur med lite småskador. Så under 
sommaren blev det bara vila å njutit i 
massor. 

Vi har ju hela vintern till 
och sätta igång och träna 
upp oss inför kommande 
tävlingssäsong.

Puss&Kram Jejja


