
VERSATILE VESTERN RIDERS 2014 
 

 
 

Versatile Western Riders 

 

Innbydelse til C-stevne med 

Norgescup 

26.-27. april 2014 

 
Arrangør: 

Versatile Western Riders 

Stevne status: 
C- stevne med Norgescup 

Dato: 
26. og 27. april 2014 

Sekretariatet er åpent kl:  

18:00-21.00 fredag.  

09:00  lørdag og søndag. Kommer man utenom disse tidene gjør man en 

personlig avtale med stallansvarlig. 

Stevnet starter kl. 10:00 begge dager.   

Sted: 
Gamle Drammensvei 6 a  

Etikk og regler: 
WRANs regelbok vil være gjeldende under stevnet (det vil være 

muligheter for å kjøpe regelboken i sekretariatet). Nummer skilt skal 

være synlig under ridning/longering. Det skal bæres godkjent 

hodeplagg (hatt/hjelm) under oppvarming.  
Innhuman behandling av hester på området vil medføre utestengelse fra 

konkurransen. Stygg ridning/håndtering av hest vil medføre tilsnakk. 

Hunder skal holdes i bånd!  

Ekvipasjer som starter klassen Ranch Pleasure får ikke starte andre 

Pleasure klasser under konkurransen!  

Ungdom opp til og med det året de fyller 18 år skal bruke hjelm ved 

ridning innenfor stevneområdet.  

Hver hest får ris av maksimalt to (2) ryttere i hver klasse. 

Dersom det er mindre en tre startende vil det kunne bli sammenslåing av 

klassene eller det blir omgjort til treningsklasse. Arrangøren reserverer seg 

mot trykkfeil og endringer i programmet.  

Prøve-på-klasser (W&T) er åpne for ekvipasjer som ikke har startet før, 

eller som har svært lite erfaring. Disse klassene krever ikke medlemskap i 

WRAN-tilknyttet klubb, eller western-utstyr i tråd med regelboka. Vi 

oppfordrer til western-preg på klær og utstyr. Stevneledelsen forbeholder 

seg retten til å avvise påmeldinger i disse klassene fra ekvipasjer vi mener 

er for erfarne. 

  

Dommer: 
Christina Landewall 

Ringsteward: 
Irene Ulset 

Stevneleder:  Marianne Seland: 91328941, marianne@versatilewesternriders.no  

Stevnesekretær: 
Henriette Nordskog: 92232957 henriette@versatilewesternriders.no  

Stallansvarlig:  Gry Anett Lien 97792535 

Priser:  D-status (klasse) 150,-kr. 

Youth/Beginner: 150,-kr. 
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Open: 150,-kr. 

Cup: +100,-kr. 

Boks: 150,-kr fra lørdag til søndag, 200,- fra fredag til 

søndag. 

Overnatting:  

Strøm vogn/bil: 50,- kr. 

Dep. nr. skilt: 100,- kr. 

Dep. møkking: 200,-kr. 
 

Sykdom: 
Startavgiften tilbakebetales ved sykdom på hest/rytter ved fremvisning av 

veterinærattest/legeattest. Attesten må sendes stevnesekretær senest en 

uke etter stevnet. Boks/overnatting tilbakebetales ikke! 

Oppstalling: 
Det er totalt 13 bokser, så her er det først til mølla! Betaling for boks er 

inkl. flis. Ønskes mer flis, kan det kjøpes i tillegg. Det vil være mulighet 

for å kjøpe høy eller ensilage på stedet. Høy koster 10,- pr. kg, ensilage 

koster 5,- pr. kg.  

Bane og ridehus: Oppvarming og konkurranse vil skje i ridehus eller på utebane avhengig 

av været. Reining-klasser vil bli holdt på utebane uansett vær, på grunn av 

at ridehuset er lite. Skal man ri i ridehuset fredag kveld koster dette ikke 

noe. Ridehuset stenger 21.00.   

 

Overnatting:  Det vil være mulighet for et begrenset antall telt og bobiler / hestebiler på 

stedet. Ta kontakt med stallansvarlig om du ønsker denne typen 

overnatting. Det er ellers flere moteller og hoteller inne grei avstand fra 

stevneplassen.  

Kiosk og mat: 
Det vil være kiosksalg på stevneplassen. Lørdag kveld ordner vi noe 

sammen, mer info kommer. 

 

Ankomst: 
Ankomst se åpningstider for sekretæriatet.  

Hesten(e) skal IKKE lastes av henger/bil før vaksinasjonskort er godkjent! 

Det skal også leveres egenerklæringskjema som ligger på sidene til 

Rytterforbundet, http://www.rytter.no/OmNRYF/Skjemabank.aspx  

Skal man ri i ridehuset fredag kveld koster dette ikke noe. Ridehuset 

stenger 21.00.   

 

Påmelding: 
Påmeldingsfrist er 16. april 2014.  

Det forhåndsbetales for klasser og oppstalling.  

Kontonummer: 0540 08 53012 

Påmeldingen er IKKE gjeldende før startavgiften er innbetalt, etter fristen 

kommer etteranmeldingsgebyr i tillegg! 

Etteranmelding kan skje senest en time før klassen starter, mot dobbel 

avgift, bare startavgift dersom ekvipasjen allerede er påmeldt en annen 

klasse på stevnet. 

   

Utfylt påmeldingsskjema sendes til: 

pamelding@versatilewesternriders.no  

 

Spørsmål rettes til stevneleder eller stevnesekretær, eller send epost til 

post@versatilewesternriders.no  
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