
WRAN Team Challenge 
De WRAN Team Challenge is een competitie tussen verschillende teams 
(of stallen) tijdens de WRAN Dutch Open (Nederlands Kampioenschap) 
 

Hoe werkt het? 

Team 
Een team heeft maximaal 6 deelnemers en minimaal 4 deelnemers. 
Er moeten 6 onderdelen gereden worden voor de challenge. Bij inschrijving moet worden vermeld 
welke deelnemer welk onderdeel gaat rijden voor de challenge. 

• Bij een team van 6 rijdt elke ruiters 1 onderdeel voor de challenge. 

• Bij een team van 5 rijden 4 ruiters 1 onderdeel en 1 ruiter 2 onderdelen voor de challenge. 

• Bij een team van 4 rijden 2 ruiters 1 onderdeel en 2 ruiters 2 onderdelen voor de challenge. 
Een team kan dus bestaan uit deelnemers in verschillende levels. 
Alle levels zijn mogelijk (behalve L5 want die wordt op een NK niet uitgeschreven). 
Er geldt een maximum van 3 teams per stal. Elke deelnemer mag maar bij 1 team aangesloten zijn. 
 

Score: 
De punten (wedstrijdpunten volgens het regelboek regel 135) die de ruiters van een team samen 
behalen worden bij elkaar opgeteld. Bij een gelijk stand in punten, wint het team dat de meeste 
ruiters achter zich heeft gelaten. 
De competitie loopt gelijktijdig met de ‘normale’ onderdelen. (Er zijn dus geen aparte onderdelen of 
shows voor de teamchallenge) 
 
De onderdelen die mee kunnen tellen voor de challenge zijn: 

• Showmanship at Halter 

• Western Pleasure 

• Reining 

• Trail 

• Western Horsemanship 

• Ranch Riding 
 

Wat kun je winnen? 
De eerste drie teams krijgen prijzen in de vorm van linten en/of bekers. Mogelijk zijn er aanvullende 
sponsorprijzen afhankelijk van het showjaar. Natuurlijk is er ook de eer van de beste ruiters van een 
team of stal! 
 

Wat kost het om mee te doen en hoe schrijf je in? 
Je kunt je inschrijven doormiddel van het inschrijfformulier voor de Team Challenge. Deze is te 
vinden op de website van de WRAN onder het menu “The Dutch Open’. In dat formulier staat ook 
verdere informatie voor inschrijving.  
 
Inschrijfgeld per team € 50,- 
Het inschrijfgeld moet worden voldaan worden op de show zelf, voorafgaand aan start van de show. 


