
 

Proposition för AHIS Working Equitation online-event 

 
Eventet för WE kommer att pågå mellan 7/10 och 1/11. 
Man rider både en teknik och en speedbana (se banskiss)  
Klassen är LB 
 
Domare/banbyggare: Fredrik Graucob 
Grenledare: Caroline Pont 
 
Anmälan 
Skicka din anmälan till  
Caroline Pont på carro.pont@stallcrescam.se alt WhatsApp 0702524701 
 
Din anmälan skall innehålla 
Ditt namn  
Din adress 
Hästens namn  
Ras  
Ålder  
Klass 
 
Din film kan komma att slumpas ut och läggas upp på AHIS Facebook sida, vill du inte detta kom då ihåg att 
skriva det i din anmälan.  
 
Kostnad 
AHIS medlemskap 2022 150:- 
120:-/ klass 
 
Märk din överföring med ett WE för working equitation samt ryttaren och hästens namn, avsluta med 
antal klasser 
tex: WEMartina KarlssonMillan1 
Betalningen måste vara genomförd innan din film blir bedömd. 
Alla godkända ritter får rosett. 
 
Betalning 
Betalning görs via Swish på 123 634 8932 eller AHIS BG 5715-7174 . Betalning ska vara gjord för att 
filmen ska bedömas.  
Märk betalningen med ryttaren och hästens namn, antal klasser och avsluta med stora bokstäver WE 
för att vi ska veta att betalningen gäller WE.  
Ex. AnnaErikssonBrunte1WE.  
 
Medlemskap betalas separat enligt: https://ahis.se/omahis/medlem.html 
 
Information 
- WE:n döms enligt SvRF men resultatet blir inte rapporterat. 
- Filmen ska skickas in mellan 7/10 – 1/11. Filmer inskickade senare kommer inte bedömas. 
Resultatet samt rosetter kommer att skickas ut efter avslutat tävlingsdatum därav kan det tyvärr 
komma att dröja innan man får dessa. 
- Grenledare samt domaren har rätt att diskvalificiera ekipage om dessa bedömer att filmen är 



otillräcklig att bedöma 
- Utrustning och klädsel ska vara reglementsenlig för WE. 
- Man måste säga namn på ekipaget och klass högt i filmen innan man startar ritten  
- Ett ekipage per film 
- Ett ekipage på banan vid filmad ritt 
- Man får absolut inte redigera filmen på något sätt 
 
 
När det är dags för att filma ritten, tänk på detta: 
- Hitta någon som kan hjälpa dig att filma 
- Filma i liggande format. 
- Filmaren placerar sig så den kan filma samtliga hinder och transportsträckor mellan hindren. 
- Filma INTE i motljus 
- Endast ett ekipage i filmen 
- Viktigt att vara stadig på hand när man filmar 
 
Vart skickar jag filmen/filmerna? 
När du filmat klart skickar du filmen/filmerna via WhatsApp, en app du laddar ner och sedan skickar 
du till: Caroline Pont 0702524701. 
Kom ihåg att skriva namn och klass i anslutning till filmen. 
 
Frågor eller andra funderingar? 
Grenledare Caroline 
carro.pont@stallcrescam.se 
 
 

 
 

Välkommen med din anmälan och lycka till! 


