OHWR – Din klub i Nordsjælland

OHWR Chill Out Show 2
& Klubmesterskab
25. November 2018
Kroglund, Helsingørsvej 94, 3490 Kvistgård.
Der rides efter AQHA’s regelsæt, dog med modifikationer, da vi gerne ser så mange som muligt til start. Derfor
opfordres alle til at deltage og har man ikke det helt korrekte udstyr, kan der gives dispensation, det skal blot aftales
på forhånd. Der er også dispensation ifht bid: Any bit, any age. Rides der med stang skal der dog rides med én hånd.
Man må gerne ride både w+t klasser og klasser der indeholder galop. Man må gerne vove pelsen og galopere lidt.
Stævnet er pointgivende i WRP og der kan tilmeldes de divisioner, man i forhold til optjente WRP point er berettiget
til at starte i.
Stævnet er også pointgivende i forhold til OHWR Klubmesterskab, gældende for klubbens medlemmer. For at blive
OHWR klubmester skal man være medlem af klubben inden stævnets start og have startet begge stævner. Point fra
begge stævner regnes sammen og vinderne kåres til showet her i november. Husk at man skal blive til slut og
modtage sin præmie, for at blive kåret som klubmester.
Der kåres en klubmester i hver af de seks kategorier: W&T, Novice Horse, Beginner, Youth, Amateur og Open
Vi bestræber os på at gøre klasserne så store som muligt, så vi forbeholder os retten til at enkelte klasser
sammenlægges og rides sammen. Eksempelvis kunne en novice horse pleasure og en beginner pleasure klasse slås
sammen. Dog vil der altid blive tildelt både OHWR & WRP point i den klasse man oprindeligt er tilmeldt i. Vi
forbeholder os i denne forbindelse ret til at ændre på klasseplanen, hvis klasser lægges sammen.
Officecharge er inkl. depositum. Depositum kan afhentes i sekretariatet når boksen er muget og stævnenummeret er
returneret. Mere info i sekretariatet, hvor pengene kan hentes, når kriterierne for tilbagebetaling er overholdt.
Bokse kan ikke bestilles på selve dagen. De skal forudbestilles, så vi kan klargøre dem. Først til mølle.
Der er ankomst fra klokken 7.00. Ridehuset er åbent mellem 7 og 7.30. Første klasse starter kl. 8.00 Vær obs på at
denne tidsplan kun er vejledende. Kommer der pludselig flere eller færre tilmeldinger end beregnet er vi nødt til at
rette tidsplanen. Hold øje med vores hjemmeside og facebook profil for info.
Dagen igennem vil vores cafe være åben for deltagere og tilskuere. Der er morgenmad inkl. kaffe fra kl. 8-10 for kun
25,- pr snude. Varm frokost inkl. en sodavand for 50,- samt mulighed for at købe toast og andet godt.
Morgenmad og frokost må meget gerne bestilles ved tilmelding – også til familie og venner der kommer som
tilskuere.
Æbleskiveræs er ikke en pointgivende klasse, men derimod en speciel klasse. Det koster 50 kr at være med og
vinderen af klassen vinder de penge der er indbetalt af alle i klassen. Er der eksempelvis 10 tilmeldte, vinder man
500 kr. Man kan tilmelde sig på tilmeldingsblanketten.
Alle tvivlsspørgsmål inden stævnet rettes til Miki Hoe på ohwr@live.dk. På stævnedagen rettes alle spørgsmål til
showmanager Pia Haagerup.
www.facebook.com/oakhillwesternriders
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Klasseoversigt:
Youth Showmanship at halter

Open Pleasure

w+t Showmanship at halter

Open Western Horsemanship

Open Showmanship at halter

Novice horse pleasure w+t

Beginner Showmanship at halter

Novice horse pleasure

Novice Horse Showmanship at halter

Novice Horse Western Horsemanship w+t

Amateur Showmanship at halter

Novice Horse Western Horsemanship

Youth pleasure w+t

Beginner Pleasure

youth Western horsemanship w+t

Beginner Pleasure w+t

Youth Pleasure

Beginner Western Horsemanship

Youth Western Horsemanship

Beginner Western Horsemanship w+t

Youth Reining

Amateur Pleasure

Leadline Pleasure w+t

Amateur Western Horsemanship

Leadline horsemanship w+t

Open Ranch Riding

KORT PAUSE opsætning af banen

Open reining

Leadline trail w+t

Beginner Reining

Youth Trail w+t

Novice Horse Reining

Youth Trail

Amateur Reining

Youth Trail at Halter

Open Barrel Race. 2 Go Rounds.

w+t Trail at halter

Open Pole Bending. 2 Go Rounds

Open Trail at Halter

KORT PAUSE

Novice Horse Trail at Halter

w+t Hunter under saddle

Beginner Trail at Halter

w+t Hunt seat Equitation

Amateur Trail at Halter

Open Hunter under saddle

PAUSE til opsadling

Open Hunt seat equitation

w+t Trail

Youth Hunter under saddle

Open Trail w+t

Youth Hunt seat equitation

Beginner Trail w+t

Beginner Hunter under saddle

Novice Horse Trail w+t

Beginner Hunt seat equitation

Amateur Trail w+t

Novice Horse Hunter under saddle

Open Trail

Novice Horse Hunt seat equitation

Beginner Trail

Amateur Hunter under saddle

Novice Horse Trail

Amateur Hunt seat equitation

Amateur Trail

w+t Hunter Hack

Open team trail

Open Hunter Hack

Open horse n dog trail

Amateur Hunter Hack

Frokost PAUSE nedtagning af banen

Youth Hunter Hack

Æbleskiveræs

Beginner Hunter Hack

w+t Pleasure

Novice Horse Hunter Hack

w+t Western Horsemanship
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Tilmeldings Blanket:
Hestens Navn & alder:
Hundens Navn & alder: (For Horse & dog trail)
Rytters Navn:
Rytters Alder:
Telefonnummer:
Mail adresse:
”HjemKlub” - Medlemsklub der startes for samt rytterstatus ifht WRP:

klasser

Novice
Horse

Youth

Beginner

Amateur

Open

W&T
(open)

Showmanship at halter
Trail at halter
Trail w+t
Trail
Horse and dog trail
Team Trail
Pleasure w+t
Pleasure
Western horsemanship w+t
Western horsemanship
Reining
Hunter under saddle
Hunt seat equitation
Hunter Hack
BarrelRace
PoleBending
Ranch Riding
Æbleskiveræs (OBS..
særskilt betaling)
Leadline pleasure w+t
Leadline Horsemanship w+t
Leadline trail w+t

www.facebook.com/oakhillwesternriders

Udbydes ikke
Udbydes ikke

Udbydes ikke
Udbydes ikke
Udbydes ikke
Udbydes ikke

Udbydes ikke

www.OHWR.dk

Udbydes ikke
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Betaling:

For WRP Medlemmer:
Office Charge + depositum for startnumre

=______150,-__________

Antal enkelte klasser_____________x 100,-

=____________________

Rid hvad du vil_(max 10 klasser)_____x 450,-

=____________________

Æbleskiveræs_________________ x 50,-

=____________________

Boks hele dagen________________ x 100,-

=____________________

Boks dagen før fra kl 17__________ x 100,-

=____________________

Bod_________________________ x 100,-

=____________________

Morgenmad___________________ x 25,-

=____________________

Varm frokost inkl. en sodavand_____ x 50,-

=____________________

Total beløb indbetalt på konto:

=____________________

Er man ikke medlem af en klub under WRP, betales der et gebyr på 200 kr.
Sidste frist for tilmelding: Lørdag den 10. november 2018 – betaling og tilmelding senere end
denne dato tillægges 200 kr i Latefee.
Send tilmeldingsblanket (som vedhæftet fil) på mail til ohwr@live.dk
Indsæt det totale beløb på enten:
klubbens konto (reg: 1362 Konto: 7557 777 177) husk navn på indbetalingen!
eller via
mobilepay (13476) husk at mærke indbetalingen ”stævne november”!
For yderligere info, kontakt OHWR på mail ohwr@live.dk eller SMS Miki på 51924329
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