Man skal også kunne gjenkjenne kveg som opptrer unormalt f.eks. halter,
legger seg unormalt ofte, har sår, er unormalt aggressive, sliter med å bevege
seg, eller på annen måte ser syke ut. Det er veterinærens ansvar å identifisere
disse dyrene før eller under stevnet, men en god kvegrytter vil også kunne
plukke ut dårlige dyr som kan ta skade av å brukes i stevner underveis, eller
som kan skade hest og rytter.
Eksempel på situasjoner som kan medføre avblåsning og eventuell advarsel.
Om rytteren på et tankeløst vis driver kveget inn i vant eller gjerder.
Det er rytterens ansvar å vite hvor kvegets trykksoner befinner seg, og kunne
lese situasjonen for å kunne unngå at man havner etter og fortsetter å jage
kveget i samme fart slik at den havner i vegger/gjerder..
Om rytteren rir på et ukontrollert vis inn i flokken flere ganger og stresser
kveget. Rytteren har ansvar for å vite hvordan man best nærmer seg en flokk
kveg uten å unødvendig stresse dem eller jage dem, samt å kontrollere sin hest
slik at den ikke forårsaker kveget unødvendig stress.
Om rytteren slutter å drive kveget etter satt mønster og istedenfor fortsetter å
skolere hesten på et vis som unødvendig stresser dyret.
Rytteren har ansvar for å kunne bedømme når det er gunstig å gi seg om
situasjonen utvikler seg slik at man ikke lenger har kontroll.
Rytter som sparker/slår unødvendig på kveg, eller hest som biter/sparker kveg
uten rytters kontroll kan blåses av da det ikke er akseptabel måte å flytte kveg
på.
WRAN anbefaler at interesserte i cutting/team-sorting/team-penning og reined
cowhorse grener tilegner seg så mye erfaring som mulig med håndtering av
kveg både til fots og til hest, for å gjøre seg og hesten trygg på kvegs adferd og
reaksjonsmønster. Dette vil sørge for at deltakere som representerer kveggrenene presenterer sporten på en hyggelig måte og skaper positiv interesse
for grener som er helt nye i Norge.
Mer informasjon om kveggrenene kan finnes på www.srcha.se,
www.aqhacutting.org eller www.teamsorting.com. Informasjon om clinics etc
legges ut på WRAN's FB side, eller grupper på FB; Wild East Ropers, Silverado
Western Ride, Follo Western Riders
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For deltagere som er med på stevner med kveg kreves det at rytter har en gyldig
KVEGLISENS. Kveglisens kreves også for alle som på noe måte håndterer kveg fra
hesteryggen på stevneområdet f.eks. "herdholders" og "turn back riders".
Ryttere som starter eller medvirker i kvegklasser uten gyldig KVEGLISENS vil
tildeles en skriftlig advarsel. Gjentatt overtredelse medfører utestengning fra
kvegklasser 12 måneder.
KVEGLISENS skal søkes hos WRAN, og kan kun gis til medlemmer i WRAN. Siste side
i TRENINGSBEVIS FOR KVEG sendes inn sammen med siste delen av denne brosjyren
som inneholder en egenerklæring på at rytter har lest og forstått reglene for
lisensen, og skal signeres og returneres pr. post eller e-post til WRAN. Samtidig må
Kveglisensavgiften på 300 kr være innbetalt. Denne brosjyren beholdes av rytteren
som bevis på lest og akseptert reglement for KVEGLISENS. Rytteren plikter selv å
oppbevare KVEGLISENSEN og kunne fremvise denne ved stevner med kvegklasser.
Tapt KVEGLISENS kan erstattes for 200 kr.
KVEGLISENS kan ikke løses på stevner, men deltakelse kan allikevel tillates hvis
rytter kan fremvise kvittering på innbetalt lisenssøknad og kopi av siste side i
TRENINGSBEVIS FOR KVEG.
Utenlandske ryttere med BOKSKAPSLISENS fra WRAS kvalifiserer til start på lik linje
med innehavere av KVEGLISENS fra WRAN.
Øvrige utenlandske ryttere som oppfyller generelle krav om start i Norge kan søke
om gjestelistens på stevneplassen, mot et gebyr på 200 kr. Sammen med
gjestelisensen gis en kortere forklaring på Engelsk som forklarer Skandinaviske
regler for start i kvegklasser. Rytter skal da signere på å ha blitt informert om og
forstått reglene før start.
Ved deltagelse i kvegklasser gjelder det at ryttere som gjør en grov forseelse som
medfører avblåsning, at den umiddelbart skal bortvises fra banen, samt gis en
advarsel. Advarsel gis individuelt. Det første advarselen gjelder for ett (1)
kalenderår. Etter to (2) advarsler trekkes KVEGLISENS inn. Inndragelse av
KVEGLISENS bestemmes i en kvegkomité utpekt av WRAN. Utestengning på grunn av
inndratt KVEGLISENS gjelder for 12 måneder. Etter endt karenstid kan rytter
skriftlig søke om ny KVEGLISENS og betale denne på nytt. Registrering av slike
advarsler håndteres av kvegkomiteen.

Råd og anvisninger

til deg som søker om Kveglisens.

Kveglisensen er ikke til for å bevise hvor mye du kan, men for å vise at du kan ta
ansvar. Den er også til for å sikre at dyrevelferden til kveget som brukes ivaretas
under treninger/stevner på en måte som representerer kvegklasser på en seriøs og
forsvarlig måte.
For å trene/starte i kvegklasser kreves kunnskap om kveg og deres adferd. Kveg er av
natur nysgjerrige dyr og nysgjerrigheten vekkes av bevegelser, gjenstander, lyd osv som
ikke er skremmende for dem. De er flokkdyr som innad i flokken har en klar rangordning.
F.eks. skaper ett nytt dyr uorden i rangen, og flokken er mindre definert til dyrene har
falt "på plass" i sin rang.
Kveg har et vidvinkelsyn på 300°. Deres syn er dog ikke like skarpt som menneskets
og det tar dem derfor lengre tid for å forstå hva de ser. Hørselen er bedre enn
menneskets, men de har vanskeligere med å lokalisere hvor lyden kommer fra.
Akkurat som mennesker, har kveg en privat sone- en "boble". Hvor stor den er
avhengt av flokkens størrelse, hvor tamme dyrene er, hvor vant de er med
håndtering og skiller seg også fra individ til individ.
Kveg har mindre lungekapasitet enn en hest og orker dermed ikke like mye. Det er
derfor viktig at man ikke stresser dyrene i forbindelse med trening/stevner. Et
stresset dyr kan også skape farlige situasjoner for både kveget, hester og
mennesker om de føler seg truet. Ikke minst skaper slike situasjoner "bad will"
blant publikum for kvegklassene samt Westernridning generelt.Ulike raser av kveg
har ulikt temperament. Det finnes raser som er mer nervøse, mer aggressive og
raser som er veldig rolige. Man bør tilegne seg kunnskap/erfaring om hvilke raser
som har typiske trekk for å være en dyktig kvegrytter..
Før du trener/starter i kvegklasser bør du ha skaffet deg så mye kunnskap som
mulig om kveg generelt. Du skal ha deltatt på 3 dagers kurs/trening arrangert av
WRAN tilknyttet klubb for å få erfaring i håndtering av kveg for å starte på
konkurranser. Kurset skal være godkjent av WRAN`s styre eller kveg-komité.
Dette er både for at du og din hest skal være trygge på å håndtere kveget trygt, og
kunne ri godt nok til å unngå farlige situasjoner. Å komme vel forberedt til en
kvegklasse gjør det lettere for både hest, rytter og kveg samt at det reflekterer
positivt på kvegklassene og Westernsporten.

Egenerklæring i forbindelse med søknad om kveglisens.
Undertegnet har tatt del av ”Råd og anvisninger”, samt gjeldende
”Bestemmelser for Kveglisens i WRAN”
Navn: __________________________________________________________________
Personnummer : _________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Postnr/Sted: _____________________________________________________________
Telefonnr: _______________________________________________________________
Epostadresse: ____________________________________________________________
Medlemsklubb: ___________________________________________________________

Sted: _____________________

Dato: _____________________________

Signatur: ________________________________________________________________

Sendes til:
WRAN
For adresse: Se WWW.WRAN.NO
Betal inn 300:- på WRAN sin konto 1271.05.57932.
Glem ikke å skrive navn og at det gjelder Kveglisens.
Lisenskort sendes når både betaling og signatur er innkommet WRAN.
Påminnelse sendes ikke ut. Lisenskort sendes kun ut et par ganger i året, så ventetid
må påregnes. Kopi av søknad og kvittering på innbetaling gjelder i mellomtiden som
gyldig KVEGLISENS

SØKNAD OM KVEGLISENS
FOR STEVNER MED KVEG

