Proposition
SRHA’s September Rundown &
Scandinavian Derby
19-22 september 2013
NRHA/SRHA Show, APHA & AQHA Special Event & Allbr klasser. Long Valley Youth cup
Domare 1: Christina Auch, Tyskland
Domare 2: Laura Ellen Faris, USA/Tyskland
Show Manager: Monica Widh
Show Sekreterare: Cajsa Andersson
NRHA Representant: Anneli Silverstolpe
Plats:
Axvalla Travbana, Axvall, Skövde/Skara
Ridhus med ridmått 30 x 60, framridning i
Ridhus 20 x 40 samt uteridbana.
Annonsering/Sponsorer/Försäljare:
Anneli Silverstolpe
Kullvägen 5 Wira Bruk
194 83 Åkersberga
Tlf: 0706 52 01 64
Mail: asilverstolpe@mac.com
Allmän information:
Öppettider för Show office:
Torsdag:
15.00–20.00
Fredag:
07.00- 18.00
Lördag:
07.00- 18.00
Söndag:
07.00-1 timme efter sista klass.
Anmälning:
Betalningar till: BG: 5019-9934
Utlandsbet: IBAN:SE2250000000053451023431
SWIFT/Bic: ESSESESS
OBS! Inbetalningar SKALL göras i hästens namn.
Sekretariatet tar INTE ansvar för felaktiga betalningar.
För din och vår skull Ta med inbetalningskvitto till
tävlingen!
Anmälningar ska vara poststämplade senast den 9
september 2013.
Skickas till: Cajsa Andersson
Adress: Hästhovsgatan 4, 267 72 Billesholm
Tel:: +46 70-516 10 56, efter kl 16,00
Mail : andersson.cajsa@live.se
Kopior av ryttaren/ägarens medlemskap och hästens
registrerings och licenshandlingar ska bifogas
anmälan.

SRHA/NRHA/AQHA/APHA medlemskap kan lösas i
sekretariatet. SRHA/NRHA licenser kan lösas i
sekretariatet
Sena anmälningar/ändringar önskade efter draw är
gjord (dvs kvällen före den aktuella klassen) läggs
först i klassen (negativa draws).Startlistor anslås ca 1
timme före den aktuella klassen enligt preliminärt
tidsschema.
Preliminärt tidschema samt enklare program kommer
att publiceras på plats, fb samt på hemsidan varje kväll
efter sekretariatets stängning.
Avgifter: Office Charge:
300:- /häst detta inkluderar avgift för
veterinärbesiktning. Alla hästar ska vara besiktigade av
veterinär inom 72 timmar av en start.
Anmälningsavgifter: Se anmälnings-blanketten I
NRHA klasser ingår domaravgiften i
anmälningsavgiften.
Efteranmälningar:
300:-/ekipage efter den –9;e september 2013.
Ankomst :
Tidigast torsdag kl. 15.00
Veterinär besiktning: gäller för hela tävlingen (72
tim)
OBS! Alla hästar måste vara fullgott vaccinerade mot
A2 virus.
OBS: Hästens Pass måste tas med på tävlingen inkl
vaccinations bevis.
Fullgod vaccinering = 2 vaccinationer med 4-6 veckors
mellanrum. Sedan revaccination minst 1 gång/år.
Senaste vaccinationen får inte vara gjord senare än 10
dagar före tävlingens första dag.
*Doping kontroll kan förekomma
Box:
1.100:- för helgen inkl. 1 st spånbal
Betalning gjord = reserverad box
Dygnsbox: 500:- (1 bal/box för hela helgen)
Dagbox: 400:- (utan spån)
X-tra spån finns att köpa: 100 :-/bal
Hösilage finns att köpa 4:-/kg
*Försäljning av hö och spån sker ner vid
stallkontoret på tider vg se anslag.
*Tag med egen vattenhink, grep och skottkärra!
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Sista dag för betalning/reservation av box är 9
september 2013. Boxarna fördelas efter “först till
kvarn” principen.
Boxarna måste mockas rena innan avfärd annars
tillkommer 500:- i avgift.
Camping:
Camping sker på tilldelad plats inom inhägnat område.
380:- med el
200:- utan el och denna sker på gräsområdet utanför
inhägnat område.
Stugor: 4 bäddar med täcke och kudde, tag med egna
sängkläder. Ingen toalett eller vatten, men det finns en
kyl. 500:-/natt
För hotell och B&B se www.skara.se/turism
Mat:
Green Valley Saloon kommer att finnas på plats. De
serverar frukost, lunch och middag samt har
fullständiga rättigheter 
Vägbeskrivning:
Se www.skara.se/turism
Eller: www.axevalla.se och klicka på vägbeskrivning
Utställare: Larssons Lada, Biolight, Highridge, Anna
Westernridskolan, SPHA.
Vinstpengar och återbetalning för sjuk
häst/ryttare:
Utbetalningar:
Pengar som rids in vid denna tävling utbetalas tidigast
en timme efter att ryttaren ridit sin sista klass. Vinster
upp till 2.000 kronor kan utbetalas kontant på
tävlingen medan högre belopp utbetalas till
hästägarens bankkonto.
Utbetalning görs endast till hästägaren med mindre att
sekretariatet får en skriftlig fullmakt från ägaren.
Eventuell vinstskatt betalas av hästägaren. Växlings
kurs 6.50 enl NRHA
Återbetalningar:
75% av anmälningsavgifter återbetalas mot uppvisande
av veterinär/ läkarintyg som ska ha mottagits av sekretariatet senast den
18 september 2013. Startad häst äger inte rätt till
återbetalning. Officecharge och boxavgift återbetalas
ej

Garanterade prispengar/klass:
NRHA Open/Non Pro: $1.000
NRHA Intermediate Open/Non Pro: $ 500
NRHA Limited Open/Non Pro: $ 500
NRHA Invitational Freestyle: 3.250:Scandinavian Open DERBY: $1.000
Scandinavian Non Pro DERBY: $1.000
Scandinavian Limited Open Derby: 1625:Scandinavian Limited Non Pro Derby: 1625:NRHA S/H 5 Y & Under Open: $ 100
Novice Horse Open/Non Pro: $ 100
Rookie Level 2: $ 100
Prime Time/Rookie Level 1/Youth: Jackpot
Payback schedule A, 50% av entry fee fördelas som
prispengar UTOM I Scandinavian open derby där hela
70% av entryfee återgår i prispengar!
SRHA klasser är jackpot där. 50% av
anmälningsavgiften fördelas som prispengar
Prispengar fördelas enligt NRHA Payback Schedule A.
Premier:
NRHA Open/Non Pro: Morrison Troféer
Scandinavian Open Derby:
Morrison Trofé samt en sadel från Continental
Saddlery och en special designad bältesbuckla.
NRHA Scandinavian Non Pro Derby: Morrison
Trofée samt en special designad bältesbuckla
SRHA Scandinavian Limited Open/Non Pro Derby:
Special designade bältesbucklor
NRHA Invitational Freestyle: Pewter
NRHA Intermediate Open/Non Pro, Limited
Open/Non Pro: Pewter Troféer
Alla andra NRHA klasser: Plaketter
NRHA klasser har alltid prispengar och rosetter.
SRHA klasser: Prispengar och rosetter
APHA and AQHA klasser: Rosetter och eventuella
sponsorpriser
Snälla du:
För SRHAs, vår sport och våra sponsorers skull ber vi
ALLA tävlande i klassen att medverka, vid alla
prisutdelningar. Helst, sittande på sina hästar, alltid
med hatt och givetvis med sadel och träns.
Scandinavian Open & Non Pro Derby:
Öppet för 4, 5, 6 & 7 åriga hästar. NRHA approved
vilket innebär att NRHA medlemskap krävs för ryttare
och ägare samt NRHA licens för hästen. Bedömning
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efter NRHA´s regelbok 2013. Inget krav på
medborgarskap i någon av de Skandinaviska länderna
ställs. Alla hästar rids med enhandsfattning.

För hästar registrerade hos AQHA. Ryttaren måste ha
ett giltigt medlemskap i AQHA. Bedömning i enlighet
med AQHA´s regelbok 2013.

SRHA Limited Open & Non Pro Derby: Öppet för
4, 5, 6 & 7 åriga hästar. SRHAs egna klasser vilket
innebär att SRHA medlemskap krävs för ryttare och
ägare samt SRHA eller NRHA licens för hästen.
Klasserna är begränsade till ryttare som uppfyller
NRHA´s regler för att rida Limited Open respektive
Limited Non Pro.
Bedömning efter NRHA´s regelbok för 2013. Inget
krav på medborgarskap i någon av de Skandinaviska
länderna ställs. Hästar rids enligt AQHA regler för
betsling.

ALLBREED klasser:
Öppet för alla, inga medlemskap eller licenser krävs.
Valfri betsling i alla klasser men regelmässig
tygelfattning= enhandsfattning på stång.

SRHA Sire & Dam:
Klasser öppna för hästar nominerade till SRHA`s Sire
& Dam program. Medlemskap i SRHA för ryttare och
ägare saml licens i NRHA/SRHA krävs.
Avkommorna tävlar om titlarna “Best Sire 2013” och
“Best Offspring 2013”.
Alla hästar i Sire & Dam klassen får ridas med valfri
godkänd betsling. Med stångbett måste man rida med
enhands fattning.
SRHA klasser:
Öppna för alla raser och alla åldrar på häst. Ryttare och
ägare måste ha giltigt medlemskap i SRHA och hästen
måste ha en giltig SRHA eller NRHA hästlicens i de
flesta klasserna. De flesta klasserna rids med bettregler
enl. AQHA. OBSERVERA kravet på hjälm för alla
ryttare under 18 år. För detaljer om regler se
www.srha.nu
NRHA klasser:
Öppna för alla raser och alla åldrar på häst utom i de
klasser då annat anges.
Ryttare och ägare måste ha giltigt medlemskap i
NRHA och hästen måste ha en giltig NRHA licens.
Bedömningen i enlighet med NRHA´s regelbok 2013.
APHA klasser:
För hästar registrerade hos APHA. Ryttaren måste ha
ett giltigt medlemskap I APHA. Bedömning i enlighet
med APHA´s regelbok 2013.
AQHA klasser:

Long Valley Youth Cup:
Öppet för ungdomar på egen eller lånad häst. 18 år
eller yngre. Ryttaren måste vara medlem I någon av
följande organisationer: NRHA, AQHA , APHA eller
medlemskap i en av landets egna dotterorganisationer
SRHA, SQHA eller SPHA). Valfri regelmässig
betsling, men vid ridning på stångbett gäller
enhandsfattning.
Etiska regler:
*Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid all
ridning. Detta är ett Försäkringskrav.
*Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och
longering på tävlingsområdet.
*Våldsam hantering av hästar på tävlingsområdet och
ridning på hästar som visar hälta eller tecken på
sjukdom medför uteslutning från tävlingen.
*Manuell övervakning sker under hela tävlingen.
Systemet med Gula och Röda kort kommer att
tillämpas. Gul är varning och röd diskvalificering.
* Sto som uppnått 5 månaders dräktighet, och/eller
som har föl yngre än 5 månader, får inte ridas inom
tävlingsområdet.
* 3 åriga hästar har grön nummerlapp.

Vi tackar våra sponsorer:
Continental Saddlery,
Skyline/Vaqero, Lucky
Rider, Folksam, Equiflight,
Slidemaster, Led Alarm,
Highridge, Green Valley
Saloon.

