Proposition för EXCA-tävling:

Extreme Cowboy Round Up 2020
VÄLKOMNA TILL TÄVLING I EXTREME COWBOY RACE
LÖRDAGEN DEN 10 OKTOBER 2020 PÅ SÖDRA FALLA.
All bedömning sker enligt EXCAs regelbok, finns på nätet
www.extremecowboyassociation.com/rulebook.htm
Domare: Jeanette Svensson, Sverige
Plats: Södra Falla 417, 694 99 Skyllberg.
Tävling sker i ridhus 20x40m, framridning i skog och mark, på
grusväg, i roundpen och på banan mellan klasserna.
Tid: Första start kl 9.30 (Bangenomgång sker innan, ca kl 9)
Sista anmälningsdag: Torsdag 1/10, betalning mot faktura.
Anmälan & medlemskap:
Alla tävlande måste vara medlemmar i Sweden EXCA Racers samt i Extreme Cowboy Association.
USA-medlemskap i EXCA löses här: http://www.extremecowboyraces.com/membership.htm
(International Membership, $45 för ett års medlemskap)
Svenskt medlemskap löses här: www.swedenexcaracers.se/medlem.html
Anmäl dig via mail till: emelie@emjoy.se
Ange ryttarens namn, division, USA-medlemsnummer samt hästens namn, ålder och ras.
Anmälningsavgifter:
Youth Division: 300kr/start
Green Horse Division: 300kr/start
Övriga divisioner: 400kr/start
Klassavgifter betalas till BG 750-6025 eller via swish till 123 180 81 38 (EmJoy Horses)
OBS: Begränsat antal anmälda ekipage, vi har satt en gräns vid 15 ekipage. Först till kvarn gäller!
Reservlista kommer upprättas vid behov och meddelas ca 1 vecka innan tävlingen.
Vi rekommenderar att varje häst går en eller MAX 2 Divisioner. OBS att det är 2 heat i varje Division.
Efteranmälan: Mottages bara i mån av plats. +150kr/ekipage.
Klasser:
1. Youth Division
2. Green Horse Division
3. Novice Division
4. Intermediate Division
5. Non Pro Division
6. Ride Smart Division
7. Pro Division
Ingen veterinärbesiktning behövs, ifylld hästägarförsäkran lämnas i sekretariatet.
Domare har enl. regelboken rätt att utesluta hästar som uppvisar hälta eller på annat sätt inte är i
tävlingsbart skick.

Proposition för EXCA-tävling:

Extreme Cowboy Round Up 2020
Priser: Prisrosetter plats 1-5 i alla klasser.
Anmälningslistor: Preliminär startlista kommer finnas tillgänglig på eventets Facebooksida (Extreme
Cowboy Round Up 2020) önskas startlista via mail, skriv detta i din anmälan.
Alla divisioner med anmälda ekipage kommer att genomföras, även om det bara är en start.
Preliminärt tidschema kommer upprättas efter det att anmälningstiden gått ut.
Vägbeskrivning: Söder ifrån: kör förbi Askersund ca 7km, sväng vänster vid ”Kilsborg”.
Norr ifrån: kör R50 mot Askersund/Jönköping. Kör förbi Åsbro.Straxt efter Skyllberg, sväng höger vid
infast ”Kilsborg”. OBS att avfarten kommer snabbt, bromsa i god tid. Sedan: Följ grusvägen och håll
till höger uppför backen. Parkera enl. senare instruktioner.
Om anläggningen: Enklare kafeteria kommer finnas och vara öppen hela dagen. Box över dagen i
gemensamt stall går att boka om så önskas (begränsat antal). Övernattning av häst och ryttare går att
ordna på gården. Kontakta Emelie Letskog emelie@emjoy.se, 073-0661371 för mer info/bokning av
box och/eller övernattning.
Om EXCA:
En tävlingsgren där det gäller att ta sig över/igenom olika hinder som kan finnas på en ranch eller ute
i naturen. Det är valfritt tempo på i hela banan. Det är godkänt att rida barbacka, i repgrimma, bosal,
sidepull, tränsbett eller stångbett. Alla klasser rids i westernutrustning eller australiensisk stock-horse
utrustning enl. regelboken, utom Novice och Youth där vi godkänner även engelsk utrustning på
denna tävling. Young Guns (7-11 år) får tävla i Youth Division (12-17 år)
Alla som på något vis tar betalt för att träna hästar, ge lektioner eller dömer (oavsett diciplin) räknas
som Pro och ska ha löst Pro-medlemskap i USA och får då tävla Pro samt Green Horse Division.
I Green Horse Division får endast hästar starta som aldrig har tävlat EXCA förut. Hästar som anmäls
till Green Horse får inte tävla någon annan division på denna tävling. Green Horse Division ger inga
EXCA-poäng.
Allt tävlande sker på egen risk. Tänk på smittspridning av COVID-19. Vi håller avstånd och
tillhandahåller handsprit tvål & vatten.
Frågor: Ställs till Emelie Letskog, emelie@emjoy.se, 073-0661371

Välkomna på Extreme Cowboy Racing i Södra Falla!
Hälsar Emelie Letskog & Magnus Jonsson, EmJoy Horses
i samarbete med Sweden EXCA Racers

Arrangör: www.emjoy.se
Förening: www.swedenexcaracers.se
Moderorganisation: www.extremecowboyassociation.com

