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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

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

MEDLEMSAVGIFTER 2016
Vuxen 250 kr.  Ungdom 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 2016. 

Då blir man medlem resten av 2016 och hela 2017 

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
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Sommar, 
sommar, nu 
är den här
Och tänk vad mycket vi 
har hunnit med i klubben 
redan under året. Western-
gala, Årsstämma med Yoga, 
Träningar, Regelbokskurs med 
bedömningsritter och inte minst 
Dala Western Games.

Tack alla ni medlemmar, med anhöriga och vänner, som varit med på de olika akti-
viteterna och tillställningarna, utan er blir det ingenting.

Och vi har mycket att se fram emot; märkestagningar, KM och gemensamma trä-
ningar i höst. Dessutom blir det sista deltävlingen i Agria Western Cup och SM. Och 
senare under hösten även avslutningsfest för cupen och medlemsmöte för DWR.

Vi hoppas att ni kommer och är med även under resten av året. KM kommer att 
bli i Säter den 10/9 och domare är Ingela Ynghagen, mer om detta på annan plats i 
tidningen. Kom ihåg att anmäl dig i tid så att just dina klasser blir med.

Något som vi saknar denna sommar är de läger som Svea brukar arrangera i Eldfor-
sen. Denna sommar satsar Selina lite extra på tävling och så klart är hennes mamma 
Svea med på äventyren. Därför har det inte hunnits med några läger i sommar. Vi 
önskar Selina och Queen stort Lycka Till på tävlingsbanorna i Polen mm och hoppas 
att Svea hinner vara tillbaka med de uppskattade lägren ett annat år.

Trevlig sommar alla, vi ses i höst!

/Styrelsen

Ordförande har ordet

Selina 
och Queen
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Distriktsstämma Fornby
19 mars hade Distrikt Mitt sin årliga Distriktsstämma. Ett 10-tal personer var 
närvarande från Dala Western Riders, Insjöns Ridklubb Western, Western Riders i 
X-län och Folkärna Ridklubb Western.

Lite diskusioner i bakre raden mellan Per-
nilla Karlsson, Annsofie Östberg, Catarina 
Pedersen och Lillemor Larsson medans 
Charlotte Samuelsson gick igenom lite data.

Insjön (Ulla Fridh, Johanna Fredriksson och 
Anna Fändriks) ville inte vara med på bild

Först så startade vi med lite gofika som 
Charl”otte Samuelsson bakat jättegoda 
rutor. Lite hästprat och tävlingssnack.

Sedan hälsade Susanne Hall Fredholm 
från WRX oss välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Vi höll till i det anrika 
Fornby i Borlänge. 

Fastställande av röstlängd och föredrag-
ningslista godkändes och lika så att mötet 
blivit behörigt utlyst. Till mötesordföran-

de valdes Ulla Fridh och sekreterare Su-
sanne Hall Fredholm. Justerare Lillemor 
Larsson och Anna Fändriks. Verksamhets 
och förvaltningsberättelse gicks igenom. 
Ansvarsfrihet godkändes för styrelsen. En 
motion hade inkommit från WRX;
I dagsläget finns inget regelverk angående 
efteranmälningsavgifter till tävlingar. 
Detta gör att det uppstår diskussioner som 
tar onödig tid och energi i anspråk. Sty-
relsen föreslår därför att WRAS ska införa 
en rekommendation för ett gemensamt 
regelverk angående efteranmälningsavgif-
ter. WRX förslag är att efteranmälan ska 
ske i mån av plats, senast 1 timme innan 
klassens start alternativt 2 klasser innan 
klassens start, mot dubbel anmälningsav-
gift per klass.

Mötet ansåg att det är upp till varje klubb 
att bestämma och föreslog avslag.

En kort paus med bensträckare och lite 
mer kaffe och hästprat. Sedan var det dags 
att välja den nya styrelsen.

Mötesordförande Ulla fridh och sekreterare 
Susanne Hall Fredholm ledde mötet.
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Forts. Distriktsstämman Forny

Som ny ordförande för Distrikt Mitt val-
des Lillemor Larsson på 1 år fyllnadsval.

Kassör Catarina Pedersen på 2 år.

Sekreterare Anneli Cronlöf-Larsson, fyll-
nadsval på 1 år

Tävlingsansvarig Charlotta Samuelsson, 
sitter kvar på 1 år

Ungdomsansvarig Svea Nilimaa, 2 år

En ledamotspost är vakant.

Till valberedning för Distrikt Mitt valdes 
Susanne Hall-Fredholm och hon nomine-
rades även som valberedare till Förbunds-
styrelsen.

Val av ombud till Förbundsstämman som 
är 23 april, delegerades till nya styrelsen 
att utse. Ulla Frid avslutade mötet.

Sedan blev det dags för den efterlängtade 
smörgåstårtan som Sussi låtit ICA fixa till.

När vi mätta och belåtna gick tillbaka till 
mötesrummet för att fortsätta tog Ann-
sofie Östberg över och berättade lite om 
omorganisationen i förbundet.

Bl a kommer distriktsstyrelserna att för-
svinna och två koordinatorer kommer att 
vara kontakt från varje region gente mot 
förbundet. Med tidigast start 2017. Från 
DWR föreslog vi att det ska vara 3 koordi-
natorer i fall om en blir sjuk så slipper hela 
ansvaret axlas av en person. 

En hel del diskusioner om tävlingspro-
grammet blev det också. Hon talade om 

hur dyrt det är att göra ändringar i det 
befintliga programmet. Varje liten ändring 
kostar flera tusen kronor. Och ett nytt pro-
gram skulle kosta bortåt en halv miljon att 
ta fram och det är pengar som inte finns i 
dagsläget. 

Uppklassnings listan verkar stämma. 
Många undrar varför vissa B-ryttare inte 
är uppklassade från t ex D. Och det beror 
på att i nuläget så har inga uppklassnings-
poäng delats ut när man rider på B-nivå. 
Men det skall ändras inför kommande 
säsong.

Sedan gick vi igenom de viktigaste för-
ändringarna i regelboken t ex att man inte 
får rida på stångbett längre på D-nivå och 
att porten i stångbettet får vara max 6 cm. 
Att man inte får rida på E-nivå om man 
någon gång i livet har haft eller har licens 
i WRAS:

Tävlingsledarna kommer att erbjudas 
fortbildning i regelboken och krishante-
ringen från WRAS i höst. Just nu har alla 
tävlingsledare fått dispans och är god-
kända under 2016.

vid pennan/ Anneli C-L

Annsofie Östberg, tävlingsansvarig i WRAS 
berättade lite om tävlingssystemet.

Z
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9 april hade klubben anordnat regelbokskurs och bedömningsritter för Stina Gatel.  
Ett fantastiskt tillfälle som allt för få tog chansen att vara med på. Det var väldigt 
nyttigt och lärorikt.

Ett 16-tal deltagare hade valt att spendera 
denna dag med aktiviteter som regel-
bokskurs och bedömningsritter. Mycket 
lärorikt och nyttigt. Vår eminente domare 
Stina Gatel hade pendlat hit för att för-
kovra oss och gå igenom allt som var nytt 
i den nya regelboken.

Stina tog youtube till hjälp för att visa 
exempelfilmer på de olika grenarna. Och 
förklarade vad som bedöms av domarna 
och hur man kan få bättre poäng i de olika 
momenten.

Vad som är tillåtet på tävlingsbanan och 
vad som är förbjudet och kan leda till 
diskvalifiering.

Ett exempel på vad som inte är tillåtet 
enligt nya regelboken är att man inte får 
rida på stångbett på D-nivå. 

Och att man inte får rida på E-nivå om 
man någon gång har haft licens.

Efter ett par timmar var det dags för lite 
umgänge och fika. 

Sedan tillbaka till lässalen för att gå ige-
nom de sista grenerna. 

wLunch hämtades på närmsta thaires-
taurang och jag tror ägarna gnuggade 
händerna i förtjusning när vi beställde så 
många luncher. Men gott var det.

När vi var klara i Tekis lokaler med re-
gelbokskursen så begav vi oss vidare mot 
Hovgården för att fortsätta med bedöm-
ningsritterna.

Stina Gatel i full aktion vid tv-skärmen. 
DWRs kassör hade med sig regelböcker till 
försäljning.

Thaimaten smakade väldigt bra efter några 
timmar på skolbänken.

Regelbokskurs och Bedömningsritter
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Bedömningsritterna i Hovgården hade lockat 5 ekipage. Så de fick gott om tid på 
banan. Stina bedömde deras insats och förklarade vad som kunde göras bättre och 
vad som var bra. 

Många tips på hur man får pluspoäng i en 
bedömning. Om man t ex rider över en 
bro så kan det ge extra poäng om hästen 
tittar ner på bron.

Alla som var med på bedömningsritterna 
fick med sig bedömningsprotokollen hem.

Några hade hittat till Hovgårdens ridbana 
för att fika och titta på de duktiga ekipa-
gen. 

Vi hade tur med vädret i alla fall. Och jag 
tror att alla var nöjda med dagen.

Karin Fejer gör sig startklar för en bedömning i trail på sin häst Memphis.

Anette Rissved får en bedömning i Trail 
at hand av Stina. Lillemor Larsson var 
domarbiträde

Etersom Stina hade mikrofon och högta-
lare inkopplad kunde staketryttarna ta 
del av bedömningarna
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Arbeta på Nationals?
Finns det några medlemmar i klubben som vill åka ner 
till Axvalla den 4-7 aug och jobba på Nationals? Ni får 
mat och gratis sovplats. Är ni intresserade kontakta 
Svea Nilimaa på 070-367 74 53. 
Det går säkert att samåka ner för att spara bensin.

Clinik med Erik Brodin
i slutet av augusti, september och oktober blir 
det clinik i Hovgården, Borlänge för westerntränaren 
Erik Brodin. 
Kontakta Erika Semmingsson på 070-798 90 59 om du 
är intresserad av att vara med för den omtyckta träna-
ren. Ni kan läsa mer om Erik på www.erikbrodin.se

Märkestagning
DWR kommer att erbjuda märkestagning av Western-
ridmärke för behöriga westernkontrollanter godkända 
av WRAS. Dessa prov med åtföljande märke, har 
WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin 
ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling.
Märkestagning kan också ses som en förberedelse för 
deltagande i tävling. Momenten som bedöms förekom-
mer i olika tävlingsgrenar. Märkena finns i nivån Guld, 
Silver och Brons (svåra att fota!)

Övermora, Borlänge 9 aug kl 17
Sista anmälning 7 aug

Ta chansen att få rida upp för Westernridmärke!

Kostnad 100 kr per ekipage för första märket.
Vid ytterligare märken 50 kr/styck

Anmäl om du vill vara med på:
styrelsen@dalawestern.com
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Fredag den 4 juni ställde vi i ordning 
anläggningen på Lövåsenoch de första 
tävlande gästerna anlände. Och det gjorde 
också vår toppendomare Stina Gatel med 
glatt humör. Det var ganska starka vindar 
och personalen slet för att få upp de två 
tälten till sekreteriatet och speeker båset. 
Sedan kördes det Paidwarmupklass för 
de som ville. Mot kvällen drog sig alla till 
den anrika skolan för att inkvartera sig. I 

sovsalarna stod tarrsängarna på rad och 
väntade. 
Det fina skolköket kom väl tillpass när 
det vankades frukost på lördag morgon. 
Den som först tog sig ner i köket fixade 
frukosten och den som åt sist plockade 
undan. Det fungerade hur bra som helst. 

Dala Western Games

Dala Western Games

med 2:a deltävlingen av 
Agria Western Cup

Selina Nilimaa-Pettersson visade upp  
quarterstoet QC Chex i showmanship at 
halter C.

Ronja Gustafsson i trail at hand  C med  
quartervalacken Topsail Tivio.

S ommar, sommar, sommar… och grön-
      skan står tät och grön. Solen ski-
ner och den 2:a deltävlingen av Agria 
Western Cup står för dörren hos ar-
rangerande klubben Dala Western Rider. 
Som alla tävlingsarrangörer vet så är det 
alltid något som klickar och det var det 
även inför denna tävling. Den planerade 
tävlingsledaren råkade ut för en olycka 
i hagen så det blev till att möblera om i 
arbetsstaben och lösa det på bästa sätt 
med en ny. Det konstiga är att när man 
tycker sig se ett hinder så oövervinnerligt 
så ser man plötsligt en lösning på proble-
met genom att ta in släkt och vänner på 
tomma poster.
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Skolans gamla städtant Skuraberta, som 
brukade spöka lyste med sin frånvaro. 
Och lika bra var kanske det. Gillar inte 
spöken. 

56 klasser skulle avverkas under denna 
helg med 136 starter men pga få anmälda 
i ungdomsklasserna så slogs de ihop med 
open. Men så duktiga ungdomar som vi 
har så är det oftast vi vuxna som får se oss 
slagna. 

P å lördagen kördes E och D-klasser. I 
       TrailLeadline E som är en klass för 
barn med ledare så var den yngsta del-
tagaren endast 2 år. Så otroligt fina med 
skinnchapsmed fransar. Den tålmodiga 
shetlandsponnyn Ulvik gick flera gånger 
på banan med de små. Och alla fick var-
sin rosett och pris. Mitt under trailklas-
serna valde våran bro att packa ihop. Som 
tur var så hade vi en i reserv i förrådet att 
plocka fram. Jackpot ranch raiding med 
prispengar avslutade dagen. 

Mot kvällen var det dags för Payupwarm 

igen och bygga upp trailbanan inför sön-
dagen. Ett stenkast från framridningen 
ligger sjön med hästbadplatsen och några 
ungdomsryttare begav sig dit med sina 
hästar för att svalka sig.

S öndag: Frukost, koka kaffe, se till att 
       all personal hittat sina platser och fått 
instruktioner om dagen. Sekreteriatet var 
för länge sedan i gång och alla mönster 
och klassordning uppe på väggen. Vete-
rinären besiktade dagens ekipage utan 
anmärkning. 
Även denna dag var det fint väder vilket 
vi gladde oss åt enormt då det oftast 
brukar regna och åska när vi intar denna 
anläggning i vackra Lövåsen, Stora Skedvi 
i Dalarna.

Fina halterekipage inledde söndagen i 
showmanship at halter och trail at hand. 
Utebanan var perfekt till western riding 
då den är 80 meter lång. Sofia Eriksson 
såg till att ryttare, personal och publik fick 
en super god lunch serverad. En hel del 
reining i både B och C nivå avverkades.

Hanna lindberg med sin unghäst Pablo 
Pepsie Quixote

Lillemor Larsson och Svea Nilimaa med 
tre glada barn som alla fick första pris i 
Leadline.



11.

Som lite special så erbjöds Team Trail där 
man bildade lag 2-3 pers och tävlade mot 
varandra. 

Och det vinnande laget ”Team Bitch 
Mares” med Hanna Lindberg, Lima och 
Ann-Charlotte Hellström, Uppsala fick 

dela på ett presentkort på 250 kr från Max 
Hamburgare mm.

Tack till alla funktionärer, tävlande, 
publik och domare för en trevlig helg i 
westernridningens tecken.

När den ordinarie bron gick sönder så 
blixtrade det till så var reservbron hop-
plockad och utkörd på banan. Super!

Många fina ekipage hade intagit Lövåsen under denna tävlingshelg.

Domare Stina Gatel dömmer ekipaget 
Ulrica Johansson och Proudelicious 
”Didde”
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På senaste styrelsemötet så lottade vi 
ut presentkortet från Solvarbo Fritids-
möbler bland alla som hade varit funktio-
närer på tävlingen i Lövåsen.
Och det vanns av...... Erika Semmingsson
Ett stort grattis till dej. Nu får du ut och 

shoppa lite nya trädgårds grejer. För utan 
funktionärer skulle inte tävlingen fungera 
så det är tur att vi har er. Och helst skulle 
vi vilja se att fler vågade och ville vara 
med. Alla kan göra något men ingen kan 
göra allt som man brukar säga.

Gabriella Bernblad med arabvalacken Clapton. Ridbanan hade torkat upp bra under 
dagen. Foto Krister Larsson

Fina prisutdelarna Selina Nilimaa-Pet-
tersson med kompis.
Foto Krister Larsson

Trail gänget går banan med domaren 
Stina Gatel som ritat roliga mönster.
Foto Krister Larsson
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Anneli Cronlöf-Larsson och Topsail Tivio ”Tailor” som red en rolig Trail C bana.
Foto Krister Larsson

Jonathan Semmingsson såg till att alla ekipagen kom in i rätt ordning på banan.
Foto Krister Larsson Vid pennan Anneli Cronlöf
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DWRs KM 2016
på Säterbygdens Ridklubb i Säter 
10 sept. E och C-klasser.
Arr: Klubb Dala Western Riders
Första start 9:00
Sista anmälningsdatum till ord avg 29 aug
Sista möjliga anmälningsdatum 7 sep. 
Ryttarmeddelandet är tillgängligt 4 sep
Domare Ingela Ynghagen 
Kontakt: Erika Semingsson  070-798 90 59, 
styrelsen@dalawestern.com
E-klass 80:- , C-klass: 100:-, 
KM: 200:-/ekipage och dag. 
Mini KM E-klassser 100:-/ekipage.
Ungdom 20:- billigare per klass, dock inte 
KM avgiften, som är lika för alla.
Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 
5872-2042 senast 29 aug 2016, ange häst, 
ryttare och klasser på talongen. 
Ange KM 2016 på din inbetalning.
Vid ändring av häst/ryttare/klass efter an-
mälningstidens utgång 29/8, 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 30/9-16. E-klasser anmäl på 
styrelsen@dalawestern.com.
OBS! De klasser som inte har minst tre star-
tande vid anmälningstidens utgång, kommer 
att strykas, gäller även E-klasser.
Inga starter utom tävlan. Tävlingen är öppen 
för alla. Endast DWR-medlemmar kan räkna 
KM-poäng. (= de som angett DWR som 
klubb när de löst licens för 2016)
KM 
Alla DWR-medlemmar kan starta i alla 
KM-klasser (C) oavsett uppklassning om de 
tävlar för KM. Gäller ej Mini-KM, E-klasser. 
Kostnad +100 per ekipage. 

För Mini-KM gäller regelbokens uppklass-
ning för E-klasser. 
DWR-medlemmar betalar vanlig klassavgift 
(100:-/klass) + 200:- för att vara med och rida 
för KM-medaljer.
Ex. Medlem Sven Svensson rider 4 klasser 
och vill vara med på KM. Då betalar han 
100:-/klass = 4 * 100:- + 200:- för KM. Det 
blir totalt 600:-. Ingen uppklassning i KM-
klasserna för DWR-medlemmar som deltar 
i KM. KM-rosetter till första plats delas ut på 
tävlingen. Medaljer och pris till High Point 
Rider delas ut på medlemsmötet. Rosetter till 
hälften av de startande på C-nivå.

Mini-KM: på E-nivå. Gäller klass 1, 2, 3, 4, 6 
och 8.

Rosetter på tävlingsdagen. Inga medaljer. 
Utmärkelse till Mini High Point Rider delas 
ut på medlemsmötet. 
Efteranmälan: Kan göras i mån av plats i 
sekretariatet mot dubbel anmälningsavgift 
senast 1 timme före klassens början.
Startanmälan: Skall göras i sekretariatet 
senast en timme före klassens början.
Sekretariatet öppnar kl 7:30 Medlemskort 
och vaccinationsintyg skall uppvisas vid 
startanmälan. Depositionsavgift 100:- för 
nummerlappar (eller medtag egna). 
Deposition 100:- för box. 
Uppstallning: Det finns ett begränsat antal 
dagboxar, i första hand till personal, 100:-.
Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. 
Medtag eget hö, vattenhinkar, foder.
Vacc.intyg: De som skickat in kopior av vac-
cinationsintyget i förväg kan visa originalet i 
sekretariatet vid startanmälan efter urlast-
ning. För övriga gäller att godkänt vacci-
nationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till 
stallansvarig/parkeringsvakt/sekretariat. 
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1. Tävling för klubbmästerskap anordnas en gång per år.
2. Klubbmästerskapet sker i en klass öppen för alla (= en klubbmästare per gren + ev. 
 ungdomsmästare).
3. Poängsättning enligt nedanstående lista för High Point Rider. High Point Rider 
 beräknas per ekipage.
4. Klubben ombesörjer och bekostar gravyr av namn och årtal för High Point 
 Rider-pokal/medalj. Priset delas ut vid medlemsmötet/årsmötet.
5. Medaljer/pokaler för KM delas ut på medlemsmötet/årsmötet. Då behöver man 
 inte i förväg bestämma hur många som ska köpas in.
6. 3 medaljer/klass delas ut om det är 3 eller flera deltagare. Om det är fler än tre 
 ungdomar/ klass får de egna medaljer.

Poängberäkning för High Point Rider vid KM 
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 place-
ringar osv.
Max 4 klasser / ekipage räknas (de med bäst resultat).
Grenar
Ranch Trail
Reining
Showmanship At Halter
Trail
Trail at Hand
Versatile Horse
Western Riding

Western Pleasure
Western Horsemanship
Dessa grenar ordnas i mån av 
pengar/veterinär:
Barrel Race 
Pole Bending 
Dummy Roping 

Styrelsen Dala Western Riders 
Reviderad 2013-08-19

1 WHorsemanship Walk & Trot E 80 kr
2 WRiding Walk & Trot E  80 kr
3 WPleasure Walk & Trot E 80 kr
4 Showmanship At Halter E 80 kr
5 Showmanship At Halter C + KM    FRB  100 kr
6 Trail At Hand E  80 kr
7 Trail At Hand C + KM  FRB   100 kr
8 Trail Walk &Trot E, utan grind 80 kr
9 Trail C + KM                                  FRB  100 kr

10 Ranch Trail C + KM               FRB  100 kr
11 Versatile Horse C + KM        FRB 100 kr
12 Western Riding C + KM       FRB  100 kr
13 Ranch Riding C + KM          FRB  100 kr
14 Reining C + KM                      FRB  100 kr
15 WHorsemanship C + KM    FRB 100 kr
16 Western Pleasure C + KM    FRB  100 kr

Välkomna! /Styrelsen DWR

Statuter för Dala Western Riders klubbmästerskap
samt High Point Rider på KM
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Välkommen till styrelsen
Vi tackar Beth Englund som valt att avsluta sitt 

uppdrag i styrelsen och vi vill passa på att välkomna 
Malin Sakskilde som är adjungerande resten av året i 
styrelsen och hoppas att du skall trivas med oss. 

Lycka Till
Selina Nilimaa-Pettersson från Vansbro, som tagit med 
sitt quartersto QC Chex till Polen för att vara med och 
rida ungdomsklasserna på NRHA European Affiliate 
Championship. DWR känner sig lyckligt lottade som 
har så fina framgångsrika ungdomar i klubben. Det är 
så roligt. Vi hoppas att få läsa mer om Selinas äventyret 
i nästa klubbtidning.

Medlemmar
Just nu är vi 49 medlemmar i DWR. Varav 33 st är 
vuxna och 16 st är barn/ungdomar.

Intensivkurs 11-13 juli
två dagar m övernattning på Sandbyholm, Björklinge
Western kurs med ridning och teori.
För nybörjare eller avancerade. Pris 3900 kr inkl kost 
och logi. Kursen börjar kl 17 dag ett och slutar kl 14 dag 
tre. Du får teori, rida i sköna westernsadlar, du sköter 
om din häst, sover i tvåbäddsrum, äter härlig mat och 
umgås. Minsta antal deltagare 6 personer.
Anmälningsavgift: För intresseanmälan skicka mail till: 
sandbywestern@gmail.com och invänta svar
När du betalat anmälningsavgift är anmälan bindande.
Du kan välja att ta med och rida på egen häst eller på 
våra härliga quarterhästar. Tel 018 378130



Medlemslassot
Har fångat....
Petra Gustafsson, Rättvik

Jag (Petra Gustafsson) Blev 
ombedd att skriva några rader 
om mig själv.

Om du åker från Rättvik och 
ända in i djupaste skogen så 
hittar du byn Blecket. Det är där 
jag finns, och även min häst.

Westernridning provade jag på 
som tonåring, men fastnade 
inte riktigt då hoppningen var 
det roligaste som fanns på den 
tiden. Men nu när man blivit 
lite äldre och tycker att 90 cm 
ser ut som ett höghus, så tog jag 
upp detta igen.

Jag började rida Western på 
allvar omkring år 2009. Men 

tävlandet började inte förens 
jag köpte hästen Whata View 
(CeCe). Ett Paintsto som jag 
upplevde mycket roligt med. 
Både på tävlingsbanan och på 
träning. Våran största prestation 
på tävlingsbanan var när vi kom 
4a på SM i Showmanship.  Men 
tragiskt nog finns hon inte i livet 
längre.

Just nu har jag Appaloosan 
Rune, som dessutom är född 
här. En häst med en stor per-
sonliget och är lika tokig som 
sin matte Allt ska hända på en 
gång, gärna igår. Att driva folk 
till vansinne är nog det han 
tycker är  allra roligast.  Han 
är numera 6 år.  Jag förstår inte 
att hästarna blir äldre när man 
själv bara blir yngre ;)  

17.



18.

Medlemslassot
Fart är inget för mig då jag är 
fruktansvärt feg. Det är nog 
därför jag fastnat för grenarna 
Western Pleasure och Western 
horsemanship. Fast det absolut 
roligaste är nog Showmanship 
at halter. Det är den grenen jag 
tävlat mest i, i alla fall med cece. 

Rune har jag precis börjat 
komma ut med, då jag sålde 
honom för 2 år sedan, men köpte 
tillbaka honom alldeles nyss.

Mitt mål just nu är att kunna 
tävla Rune uppsuttet till hösten. 
Och det tror jag att vi kan lyck- 
as med.
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Aktivitetskalender

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

10 sep DWRs KM  E & C
Dala Western Riders, Säterbygdens 
Ridklubb, Säter

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

Fagersta           160514
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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
Sista helgen i månaden kör vi märkestagning om intresse finns.


