PROPOSITION HIGH CHAPARRAL HORSE SHOW
25 – 28 juni 2020

Varmt välkomna till årets upplaga av High Chaparral Horse Show. En hästfest i sann westernanda där
vi blandar fart och fläkt med precision och profession. Tävlingen är en öppen internationell tävling
tillika en tävling på nivå A för ryttare anslutna till WRAS. Vi erbjuder ett stort utbud av klasser inom
såväl performancegrenar som ranchgrenar och kogrenar. För ryttare anslutna till WRAS gäller
subventionerade startavgifter.

DOMARE
Huvuddomare: Pamela Scott, USA (NSBA, AQHA, NCHA 3A, NRCHA 2A, APHA, PHBA, ABHA)
Timed Event/Ranch Trail: Margareta Bäcklund, (ApHC, WRAS)
Ranch Trail/Trailmania: Ingela Ynghagen, (WRAS)
Roping: Joakim Pettersson
Tävlingsledare: Tommy Bäcklund

TÄVLINGSPLATSEN
High Chaparral Horse Arena
335 96 Kulltorp
Arenan och framridningsbanan är utomhus.

ANKOMSTDAG
Incheckning, sekretariat, stallar, camping och tävlingsområdet öppnar onsdag 24/6 kl 16.00.
Av säkerhetsskäl tillåts inte tillträde före utsatt tid.
Arenan har öppet för fri ridning onsdag 24 juni från 19.00 till 21.00. Paid Warm Up kommer att
erbjudas under onsdagen från 18.00. Ridning på Nature Trailbanorna eller på området utanför
arenan, är INTE tillåten vid någon tidpunkt, förutom vid tävling. OBS! Endast hästar med
nummerlappar tillåts använda arena och framridning. Nytt för i år är att du nu kan förköpa
eventband till medföljande personer. Boka via anmälningssidan och betala genom din faktura så
finns de sedan i ditt kuvert som du får vid incheckningen.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag: 30 april 2020.
Anmälan görs via anmälningssystemet på hemsidan: www.hchorseshows.se
Detta gäller för samtliga deltagare (även WRAS) och din anmälan räknas som godkänd när ni fått
bekräftelse med faktura via mail från HCHS. Fakturan skickas automatiskt via tävlingssystemet
Equipe. Mailet kan hamna i skräpposten i din mail så kontrollera även den. Sista betalningsdag är
30/5 2020.
OBS! Det går inte att anmäla i WRAS tävlingssystem till den här tävlingen.
Vi kommer i första hand att sortera starter efter meriter, därefter kommer lotten att avgöra vilka
som får en plats i respektive gren. Undantag görs för de som under tävlingarna 2019 placerat sig på
1-3:e plats i någon gren. Ni har, efter anmälan, förtur i den gren ni placerat er. I anmälan kommer du
att kunna skriva vilka meriter du haft under föregående tävlingsår. För att kunna hålla tidsschemat
kommer vi att sätta en gräns för antalet startande i varje klass.
Sekretariatets öppettider publiceras i ryttarmeddelandet.
Följande dokument måste kunna visas upp på plats:
Ø Vaccinationsintyg visas upp när ni kör in på området, eller i stallarna om ni anländer senare
än 21.00. Hästägarförsäkran (fylls i vid ankomst) OBS! Nya vaccinationsregler – se SvRF.
Ø

Boskapslicens

Ø

Inbetalningsbevis på inbetalade WRAS-licenser om de är gjorda efter den 30 april, gäller
både häst och ryttare.

Ø Hästpass för hästen (eller alternativt ID för utländska hästar) visas upp vid
veterinärbesiktning.
Ø Medlemskort samt licensnummer i WRAS om ni vill efteranmäla till WRAS-klass under
meetinget. Efteranmälan kan endast göras om du redan är anmäld i klassen men vill anmäla
till WRAS-klassen också. Medtag kvitto på inbetalning och en kopia på din anmälan då det
inte kommer att finnas möjligheter att kontrollera bankinsättningar på plats.

KLASSER
WRAS-klasser: Är endast öppna för hästar och ryttare som innehar licens i WRAS. Rapportering av
poäng till WRAS tävlingsprogram görs i efterhand vid minst tre starter. Boskapslicens krävs utöver din
giltiga WRAS-licens om du anmäler till boskapsklasser. I boskapsklasser ska hästen vara minst 140 cm
i mankhöjd. Boskapslicens gäller även för turnbacks och herdholders.

HC-klasser: Öppna klasser tillgängliga för alla raser och kräver inga licenser eller medlemskap. Dock
gäller att ryttare innehar boskapslicens vid arbete med kor samt att hästen du rider är minst 140 cm i
mankhöjd. Boskapslicens gäller även för turnbacks och herdholders.
Team Sorting: Varje ryttare anmäler sig själv till grenen och betalar också in sin del av avgiften. Ange
lagets namn och medtävlande i anmälningssystemet. Samtliga i laget ska ha anmält sig senast den 30
april. Om en häst blir skadad får man ersätta den fram till tävlingsdagen, därefter stryks den. En häst
får inte delta i två lag. En ryttare kan delta i två lag med olika hästar.
Två separata Sortingklasser utan kval och final rids. Maxtid bestäms på tävlingsdagen.
Det är tillåtet att rida mixade lag mellan WRAS-ryttare och icke WRAS-ryttare. Man anmäler sig
därför endast till HC-klass.
Swedens Greatest Horseman (SGH): En cup där momenten Rein work, Fence work, Herd work och
Roping ingår (se separat grenbeskrivning med regler).
Betsling enligt gällande regelbok i samtliga klasser!

VETERINÄR
Tävlingsveterinär finns på plats under samtliga tävlingsdagar. Samtliga hästar som vistas inne på
tävlingsarenan ska besiktigas varje dag, oavsett vilken/vilka grenar man deltar i. Besiktning gäller
därmed även för hjälphästar i Herdwork och Cutting samt hästar som visas upp under kvällsshowen.
Följande besiktningstider erbjuds men kan justeras under meetinget om så krävs:
Torsdag 06.00 – 07.00 samt under klass 6.
Fredag 06.00 – 07.00 samt under klass 16.
Lördag 06.00 – 07.00 samt under klass 25.
Söndag 06.00 – 07.00

UPPSTALLNING
Uppstallning sker i boxar och rephagar cirka 250 meter från arenan. Deltagarantalet maximeras till
120 uppstallade hästar på området. Detta inkluderar inte dagbesökande ekipage. Boxar och rephagar
hyrs endast ut över hela meetinget. Undantag görs om inte alla boxar/rephagar hyrts ut före
tävlingens sista anmälningsdag. ”Tackbox” kan endast hyras om det finns boxar över vid
anmälningstidens slut. Hingstar kommer att hänvisas till hingststallet som ligger i anslutning till
övriga stallar men där ston inte har tillträde. Hagar för lös rastning kommer att finnas tillgängliga för
bokning under hela tävlingshelgen. Dessa bokas hos stallpersonalen.

Gratis morgonfodring kan bokas med stallpersonalen. Morgonfodringen är endast möjlig i stallarna,
inte rephagar. Vi erbjuder morgonfodring för att minska hästarnas stressnivå och för att bibehålla ett
lugn i deras stallar. Eventuella önskemål om plats, morgonfodring eller andra frågor gällande
uppstallning mailas till stall@hchorseshow.se .

RYTTARCAMPING
Ryttarcampingen ligger i nära anslutning till stallområdet på tävlingsplatsen. Bokas genom
anmälningssystemet. Varje tävlande ryttare kan boka till en extra campingplats på ryttarcampingen.
Observera att elplatser och icke elplatser kommer att vara åtskilda. Har ni frågor, kontakta
info@hchorseshow.se
Övrig camping utanför ryttarcampingen bokas genom High Chaparrals hemsida
www.highchaparral.se

VINSTER
Prispremier sätts in på ditt bankkonto efter tävlingens avslut. Det är ryttarens ansvar att meddela
kontonummer i sekretariatet efter klassen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Utbetalningar
görs till och med 1 oktober 2020, därefter kan man inte kräva att få ut eventuella vinstpremier. För
övrigt delas prisrosetter och eventuella sponsorprodukter ut.
Vi kommer inte att ha någon likaplacering på första plats, särskiljning görs genom domarens
gottfinnande. Vid Timed Events rids skiljeheat utom i Team Sorting, där skiljs likaplacerade genom
snabbast första sorterade djur.

ETISKA REGLER
Värdegrunden för träning och tävling med häst (HRR-Hästnäringens Representationsråd) återfinns i
WRAS regelbok samt hos Svenska Ridsportförbundet. Varje ryttare/hästägare förbinder sig via
anmälan att följa dessa regler. Du förbinder dig dessutom att följa Svenska Ridsportförbundets
dopningsregler med det enda undantaget om vem som är kontrollorgan och handlägger
dopingärenden mm (WRAS regelbok 2020/21).

Ø Korrekt nummerlapp ska alltid bäras vid all ridning, hantering/longering samt ska
medfölja vid veterinärbesiktning.
Ø Hästarna måste vara tre år för att få ridas på tävlingsområdet. Sto som är dräktigt, mer
än fem månader och/eller har föl vid sidan som är yngre än fem månader får inte ridas
på tävlingsområdet.
Ø Samtliga uppsuttna ryttare SKA bära hatt/hjälm. Youthryttare (under 19) har hjälm vid all
ridning. All ridning sker i långärmad skjorta, byxor och boots. Jacka/regnkappa tillåten
om vädret så kräver. Dock prövas varje klass hos domaren för dispens med ytterplagg.
Ø Hästar ska vara sadlade och tränsade med tillåten utrustning under all ridning på
området och alltid ha nummerlappen synlig.
Ø Träningsutrustning får inte förekomma på tävlingsplatsen.
Ø Domare, tävlingsledare samt veterinär har befogenheter att avbryta en ritt såväl inne på
banan som på framridningen. Domaren/veterinären kan även visa ut en ryttare från
tävlingsarenan på grund av olämpligt uppträdande eller om domaren/veterinären anser
att hästen/kossan, påvisar hälta eller annat obehag.
Ø Hästen ska vara med inne på banan vid prisceremonin om inga speciella förhinder finns.
Vi ser helst att ryttaren är uppsutten.
Du godkänner dessa etiska regler i samband med att du anmäler till tävlingen.
Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att göra förändringar i propositionen. Eventuella ändringar
och ny information läggs ut på www.highchaparral.se samt Facebooksidan High Chaparral Horse
Show. Ryttare uppmanas hålla sig uppdaterade via dessa sidor.

RYTTARFEST
I år har vi äran att kunna erbjuda er ryttare en egen fest. Ryttarfesten hålls i Mexico inne i High
Chaparrals nöjespark på torsdagskvällen. Ryttarfesten startar klockan 20.00 och då serverar vi en
tacobuffé och lite gott att dricka. Vi lyssnar sedan på våra duktiga (och för Westernsverige) kända
trubadurer. Det här blir den efterlängtade stunden då vi alla kan hänga tillsammans utan att behöva
ha fokus på våra hästar.
Anmälan till festen gör du som ett tillägg på anmälningssidan när du anmäler till resten av tävlingen.

