Proposition för EXCA-tävling:

Extreme Cowboy Round Up 2022
VÄLKOMNA TILL TÄVLING I EXTREME COWBOY RACE
LÖRDAGEN DEN 15 OKTOBER 2022 i ASKERSUND.
All bedömning sker enligt EXCAs regelbok, finns på nätet
www.extremecowboyassociation.com/rulebook.htm
Domare: Jeanette Svensson
Plats: Askersundsbyns ridhus, Duvnäsvägen 9, 696 32
Askersund. Tävling sker i ridhus, framridning endast i
collecting ring inne i ridhuset.
Tid: Första start kl 9.30 (Bangenomgång sker innan, ca kl 9)
Sista anmälningsdag: Fredag den 30/9, betalning ska finnas på kontot senast 3/10.
Anmälan & medlemskap:
Alla tävlande (förutom klass 1) måste vara medlemmar i Sweden EXCA Racers samt i Extreme
Cowboy Association. Behöver du hjälp, kontakta Emelie.
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, klass/division, USA-medlemsnummer samt hästens namn, ålder och ras.
Anmälningsavgifter:
Prova på- Green as grass: 100kr/start
Novice Division: 350kr/start
Övriga divisioner: 450kr/start
Klassavgifter betalas på BG 750-6025 eller via swish till 123 180 81 38 (EmJoy Horses)
OBS: Begränsat antal starter är 36 st. Först till kvarn gäller! Reservlista kommer finnas 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 i mån av plats. +150kr/ekipage.
Klasser:
1. Green as Grass (prova på)
2. Novice Division
3. Intermediate Division
4. Non Pro Division
5. Ride Smart Division
6. Pro Division
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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.
Priser: Prisrosetter plats 1-6 i alla klasser samt sponsorpriser.
Anmälningslistor: Preliminär startlista kommer finnas tillgänglig på eventets Facebooksida (Extreme
Cowboy Round Up 2019) 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 mot Askersund. Passera södra infarten till Askersund (kör mot
Örebro i rondellen) efter bron sväng vänster mot Snavlunda. Norr ifrån: kör mot Askersund. Kör förbi
OK/Q8 vid norra infarten. Efter den långa svängen, sväng höger mot Snavlunda.
Sedan: Sväng direkt till vänster och fortsätt vägen rakt fram tills ni kommer till ridhuset. Parkera
bakom ridhuset.
Om anläggningen: Cafeteria kommer finnas och vara öppen hela dagen. Enklare lunch kommer
finnas till försäljning. Ingen uppstallningsmöjlighet på tävlingsplatsen. För övernattning av häst och
ryttare i närheten rekommenderas Södra Falla (10 min bort), 100kr per box eller bädd.
Kontakta Emelie Letskog emelie@emjoy.se, 073-0661371 för mer info/bokning av övernattning.
Fotograf: Erfarna (häst)fotografen ”Bilder för Livet - Mi Ritzén” kommer finnas på plats. När du
anmäler dig till tävlingen så godkänner du även att digitala bilder från tävlingen kommer att
publiceras samt att vi som arrangör har rättighet att ta del av bilder för publicering i media och ev.
reklam. (GDPR). Om du vill ha en länk till dig efter tävlingen med bilderna som Mi tagit på dig så ange
även det i din anmälan. (Inget köptvång)
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, förutom Klass 1 Green as Grass prova-på där det är helt valfri utrustning
och klädsel.
Alla som på något vis tar betalt för att träna hästar, ge lektioner eller döma (oavsett diciplin) räknas
som Pro och ska ha löst Pro-medlemskap i USA och får då tävla enbart Pro Division.
Allt tävlande sker på egen risk.
Frågor: Ställs till Emelie Letskog, emelie@emjoy.se, 073-0661371

Välkomna till årets enda EXCA-fest!
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

