
 
Ryttarmeddelande 
High Chaparral Horse Show 27 – 30 juni 2019 
 
Välkommen tillbaka till dig som var med oss tidigare och varmt välkommen du som är med för första 
gången. Vi är jätteglada och stolta över att du vill tävla hos oss och vi kommer att göra allt för att du 
ska få en trevlig helg. Självklart hoppas vi att du ska få stor del av våra prispengar som, tack vare våra 
sponsorer, i år, kommit upp i över 120 000:- . 
 
Här är några saker vi vill att du tänker på när du kommer till oss: 

Ø OBS! Klass 6 Ranch riding, kommer att förläggas på High Chaparrals showgata söndag 
morgon 8.00. Den heter fortsatt klass 6, trots att den flyttat. 
 

Ø Alla ungdomar är välkomna att vara med och defilera efter sista klassen på lördag! 
Man ska vara uppsutten och skritta runt inne på arenan under en kort presentation av 
ryttare och häst. 
 

Ø Incheckningen finns innan du kommer in på själva tävlingsområdet och därför vill vi gärna att 
du har ditt vaccinationsintyg tillgängligt i bilen. Vi kommer också att erbjuda 
medpassagerare möjlighet att lösa entréavgifter redan här och det går bra att betala med 
kort. Detta gäller om du kommer torsdag 13.00 – 22.00 samt fredag – lördag 07.30 – 21.30 
och söndag 07.30 - 14.00. I incheckningen får du ditt kuvert med band, program, mm.  

Ø WRAS-medlemmar som kan uppvisa giltigt medlemskort har 50% rabatt på eventpriset. Se 
därför till att din klubb har skickat ut ditt medlemskort. Vi gör inga efterforskningar, hos din 
klubb under meetinget, på om du är medlem eller inte. För att komma in för halva priset (dvs 
som WRAS-medlem) så går du in genom campingentrén eller via bron till arenan). High 
Chaparrals ordinarie entrén hanterar inte den rabatten. Man kan endast få halva priset om 
man visar upp giltigt medlemskort från en WRAS-klubb som betalat medlemsavgift 2019.  

Ø Du får ett ryttarband till dig själv och ett extra/anmäld häst. Endast med detta band har man 
tillträde till stallområdet. Vi vill ha lugn och ro bland hästarna och därför kommer era band 
kontrolleras av stallpersonalen.  

Ø Stallarna kommer att vara bemannade hela tiden med undantag för timmarna mellan 02.00 
och 06.00.  

Ø Hö finns att köpa (20:-/säck).  
Ø Spån ingår i boxhyran. Obs! Inget spån till rephagarna, de är på gräs. 



 

Ø Gratis morgonfodring kl 06.00 ingår för alla som bokat box. Gör i ordning fodret och märk 
tydligt vilket som är rätt foder. Hämta en klisterlapp hos stallpersonalen och märk upp din 
boxskylt så att de vet vilka hästar som ska fodras. 

Ø Hästar som inte ska tävla utan bara ska vara med som hjälphästar vid Herdwork ska, precis 
som tävlingshästarna, alltid ha nummerlapp vid all ridning.  

Ø Longering är inte tillåten på framridningen vid arenan utan får endast ske på framridningen 
vid stallområdet. 

Ø Alla hästar ska besiktigas varje dag den vistas inne på arenan.  
Ø Ungdomar ska ha hjälm. Övriga ryttare använder hatt eller hjälm. Alla andra huvudbonader 

är otillåtet.  
Ø Banbesiktning Nature Trail (lilla rundan): torsdag kl. 16.00 till fots.  

Banbesiktning Nature Trail (stora rundan): fredag 12.00 
OBS! Det sker ingen uppsutten banbesiktning sker i år. Egen besiktning utan häst tillåten när 
som helst utom när tävling sker på banan. 

Ø Starttiderna (som anslås dag för dag vid sekretariatet) är högst preliminära och vi ber dig att 
ha god koll på hur klasserna avancerar under dagen. Vi uppdaterar genom appen Equipe 
samt via speakern så ofta vi kan. 

Ø När du ska checka ut: Gå till sekretariatet och lämna in nummerlapparna. Då får du en 
stallplakett som minne från våra tävlingar. Vi kollar av med stallet att du har mockat din box 
och ni gör upp eventuell ekonomi (köp av hö mm). Ej mockad box debiteras med en boxhyra 
(1200:-). 

Ø Dessvärre kan ingen stanna i våra mobila boxar till måndag då de monteras ner sent på 
söndagen. Kontakta ledningen om detta skulle vara ett problem. 

Ø SAMTLIGA PRISTAGARE ska antingen sitta till häst eller ha sin häst med sig vid 
prisceremonin. Man tillåts inte delta utan häst om inte särskilda händelser kräver detta. Kan 
du inte ha din häst med in på banan får du hämta ditt pris i sekretariatet. 

Ø Om du har vunnit prispengar är det viktigt att du går till sekretariatet och ger personalen där 
dina bankuppgifter så att vi kan sätta in vinstpremien till dig. Detta åligger dig som tävlande 
att registrera! Har du inte lämnat in dina uppgifter kommer vi inte att leta upp dig efter 
tävlingen. Du ska också ha hört av dig inom tre månader efter tävlingen om något inte 
stämmer eller om utbetalningen inte kommit dig tillhanda. Efter den 30/9 görs inga 
utbetalningar. 

Ø Möjlighet att hyra en så kallad ”tack box” kan finnas. Prata med stallpersonalen om vad som 
finns tillgängligt. Hyra 800:-/meetinget. 

Ø Ranchtrailen på fredag morgon går inne på High Chaparrals showgata. Framridning är som 
vanligt uppe vid arenan och vår ringsteward kommer att slussa iväg ryttarna i god tid före 
start. Obs! Starttid för Ranch trailen är 07.30! Banbesiktning sker 6.30-7.30. Domare finns 
tillgänglig för frågor en halvtimme innan första start! 

Ø Ryttarmöte i funktionärstältet kl. 18.00 torsdag. Välkommen! 



 

Veterinärbesiktningstider: 
Torsdag: 14.30 – 15.00 
Fredag 06.30 – 08.00 samt 30 minuter vid lunch (tid anslås vid sekretariatet). 
Lördag 07.00 – 08.00 samt 30 minuter vid lunch (tid anslås vid sekretariatet). 
Söndag 07.00 – 08.00 samt 30 minuter vid lunch (tid anslås vid sekretariatet). 
 

Ø Utställarområdet är öppet från 15.00 på torsdagen. 

Något att tänka på: Det du inte har tränat färdigt hemma inför tävlingen, lär du inte kunna befästa 
på vår tävling så var en god kamrat med din häst och ställ inte orimliga krav på honom/henne. Se till 
att din bästa vän har vatten, får vila sin rygg ibland om dagarna blir långa. Släpp efter på gjorden 
efter avslutad ritt och stryk den ömt över halsen även om ni inte lyckades fullt ut. 
Vi i ledningsgruppen kommer, tillsammans med vår övriga personal, tävlingsledare och domare, utse 
årets sportsman – Ett pris som delas ut under prisceremonierna innan kvällsshowen på lördagen. 
Det är tävlingarnas mest prestigefyllda utmärkelse och bara du kan se till att det priset tillfaller just 
dig! 

 
Nu återstår bara för oss i HCHS-gruppen att önska dig varmt välkommen till 2019 års tävling och till 
High Chaparral Horse Show.  
 
Checklista till packningen: 
• En varm tröja till den svenska sommarkvällen 
• Knottmedel för våra icke så önskvärda gäster 
• Regnkappan, om alla tar med den så regnar det inte 
• Ett gott humör. Eller förresten, ett fantastiskt humör 

• Lite russelpengar att svinga en bägare för när du vunnit en klass 
En smula tålamod med oss funktionärer. Vi gör så gott vi kan 
 
/HCHS 

 


