SRHA’s Scandinavian Derby & September Rundown
Axvalla Travbana, Axvall (Skara) 29 September – 2 Oktober
NRHA/SRHA Show, & All-Breed Classes.
Producerad av Scandinavian Western Shows för SRHA
Domare Lara Maiocchi (IT), Adam Heaton (GB), Marilyn
Randall (USA)
Tävlingsledare: Monica Widh (SE)
Showsekreterare: Catharina Palmqvist (SE)
NRHA representant: Birgitta Nolén (SE)
Plats: Axvalla Travbana, Axvall (Skara) Sverige
Arena inomhus 30x60m, Uppvärmning inomhus 20x40 och
arena utomhus
PR/Sponsor/Utställare kontakt:
Birgitta Nolén
Långängens Gård, 155 93 Nykvarn
Tel 070-6780194
Birgitta.nolen@gmail.com
Show Offfice är öppet:
Onsdag
15.00-20.00
Torsdag
07.00-18.00
Fredag
07.00-18.00
Lördag
07.00-18.00
Söndag
07.00 – 1 tim efter sista klass.
Betalning: SRHA’s BankGiro: 5019-9934
För våra utländska gäster: IBAN
SE2250000000053451023431
SWIFT/Bic: ESSESESS
Som referens på betalning skall HÄSTENS namn användas.
Show Office tar inte ansvar för felinbetalningar. Medtag
inbetalningskvitto till show office.
Inbetalningar och anmälan skall vara
poststämplad/Inkommen senast
5 September, 2016 Därefter förseningsavgift/late fee.
Alla anmälningar skall skickas via Showmanager
www.swshows.se,
Medlemskap: SRHA/NRHA kan lösas i show sekretariatet
Office charges: 500:- SEK per häst inkluderar veterinär
avgift. Alla hästar måste besiktigas innan start.
Anmälnings avgifter: Alla avgifter finns uppställda på
anmälningsblanketten.
Förseningsavgift/Late Fee: 350:- SEK per häst efter den 5
September, 2016. Anmälan till klass måste göras två (2)
timmar före schemalagd tid för start. Anmälan till klass efter
att startlista är gjord, rider först. Anmälan till dagens första
klass skall göras dagen innan.

Ankomst: Tidigast ankomst onsdag 28 September 2016
efter klockan 12.00. Alla hästar måste vara ute ur sina stallar
klockan 08.00 Måndag efter tävling.
Veterinär kontroll: Alla hästar skall besiktigas
Torsdag kl 07-00 – 08 00 fredag - Söndag kl 7:00-08.00
Alla hästar måste veterinärbesiktigas varje dag innan start.
Alla hästar måste ha vaccinerats mot hästinfluensa. Alla
hästar måste visa hästpass och vaccinations kort. Två
vaccineringar med 4-6 veckors mellanrum och efter det
minst en gång varje år. Senaste vaccination får inte vara
gjord tidigare än 10 dagar före tävling. Drogkontroll kan
genomföras.
Stallbox: 1.200 SEK för alla tävlingsdagar, inkluderar en
bal strö. Boxar är enbart reserverade när betalning
inkommit.
24 tim Dygns box: 500 kr SEK (exklusive strö)
12 tim box, Dagbox: 300 kr (exklusive strö)
Extra strö kan köpas för 120:- SEK/bal. Var snäll och ta
med egen vattenhink, skottkärra och grep/borste.
Hö och Strö etc: Kan förbeställas och även köpas på plats
under tävling. Öppettider kommer finnas anlaget vid show
sekretariatet. Betalning sker hos show sekreteraren och
kvitto uppvisas vid utlämning av hö och strö.
Senaste datum för beställning av box:
5 September, 2016.
Stallboxar utdelas i ordning inbetalning inkommer..
Boxar måste vara helt urmockade efter tävling. Annars
faktureras 500:-SEK till ansvarig för hästen.
Camping: Camping i inhägnat område.
Avgift: 500:- SEK med el, 300:- utan el och utanför
inhägnat område. Var god uppge reg. nummer på
campingfordon/Bil/Buss vid anmälan alternativt när ni
kommer till tävlingsplatsen. Platserna fördelas enligt först
till kvarn. OBS! SE numret på din plats i den publicerade
listan.
Stugor: Små stugor med fyra bäddar. Medtag sänglinne.
Täcke och kudde finns och en lite kyl. Inget vatten. WC och
dusch på gångavstånd och på flera platser. Avgift 500:SEK/natt.
Hotell and B&B: Hitta boende: www.skara.se/turism
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Hitta hit: Se länk: www.skara.se/turism eller
www.axevalla.se och klicka på kartan. Ligger nära Skara
sommarland och mellan Skara och Skövde på väg 49.
NRHA Open/Non Pro: Lawson Troféer
Prispengar: Prispengar sätts in på ansvarig persons konto
senast 45 dagar efter tävlingens slut. Skatte information
för icke svenska medborgare: 15% skatt avdrages
prispengar
Återbetalning vid sjuk häst eller ryttare: 75% av klass
avgifterna återbetalas vid uppvisande av läkarintyg som
säger att ryttaren ej kan tävla. För hästar återbetalas
avgifterna vid uppvisande av veterinärintyg som säger att
hästen inte kan tävlas/ridas och varför. Stallboxar, stuga och
anmälningsavgift återbetalas inte. Avgift för stuga kan
återbetalas om den blir uthyrd till annan person. Intyg måste
kunna uppvisas innan klockan 15.00 onsdag den 28 sep,
2016 för återbetalning. Häst som redan startat på tävlingen
får ej återbetalning.

SRHA Scandinavian Open and Non Pro Derby:
Lawson troféer och en sadel från Continental Saddlery, USA
samt en special designad bältesbuckla i silver från
Skyline/Vaquero, USA.

Prispengar per klass i US dollar:
NRHA Open/Non Pro: 2000
NRHA Intermediate Open/NonPro: 1000
NRHA Ltd Open/NonPro: 500
Scandinavian Derby – Open & Non Pro: 2000
NRHA S/H 5 Y & Under - Open: 100
Novice Horse Open 1&2 / Non Pro 1&2: 100
Alla andra NRHA klasser: Jackpot
Se anmälningsblankett och tidsschema för exakta
avgifter och ”added money”.
Payback Schedule A i klasser med mindre än $2000 och
Payback schedule B i klasser med $2000 eller mer. – 50%
av klassavgifterna går tillbaka till ryttarna som prispengar
SRHA klasser: Jackpot 50% av klassavgifterna går tillbaka
till ryttarna som prispengar enligt NRHA Payback Schedule
A.
SRHA Freestyle reining invited. Jackpot, Alla avgifter
återgår till ryttare på placering Champion och
Reservchampion

SRHA Scandinavian Limited Open and Limited Non Pro
Pewter trophy
Special designade bältes bucklor i silver.

Rosetter: Alla som vinner pengar i klassen får rosett.
Prime Time (PT) För ryttare som uppnått 50 år eller mer
den 1 januari innevarande år.
Green Horse Classes: Information om SRHA klasser hittas
här: http://www.srha.se/wp-content/uploads/2012/03/SRHAKlasser2012.pdf
Översikt SRHA klasser finns här: http://www.srha.se/wpcontent/uploads/2012/03/O%CC%88versikt-klasser.pdf

NRHA Intermediate Open/ Non Pro: Morrison Trophy
Limited Open/Non Pro: Pewter Trophy.
Alla andra NRHA klasser: Plaketter
SRHA klasser: Rosetter and prispengar. SRHA klasserna:
Open, Non Pro, Rookie och Youth klasser räknas till SRHA
Year End Award – Årets bästa ryttare.
Pris ceremoni: Scandinavian Derby, Futurity, Freestyle
Reining, NRHA Open och Non Pro samt Youth Cup:
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Medverka vid pris ceremonier på din häst och i full
tävlingsmundering. Visa med stolthet din vinst!
Övriga klasser: Helst med häst och iklädd hatt och
showklädsel. Vid långa väntetider måste inte hästen vara på
plats men vi vill att ni är klädda i hatt och showklädsel.
Scandinavian Futurity. Öppen för alla 4 åriga hästar och
kan ridas med en hand i legalt bett eller två händer i
hackamore eller snaffle bit. Alla andra regler gäller. Se
anmälningsblankett för ”added money” och avgift.

SRHA Scandinavian Derby: Öppen för alla 5, 6 och 7
åriga hästar. NRHA medlemskap krävs för ryttare och ägare
samt tävlingslicens för hästen. Inga restriktioner om
medborgarskap. Alla ryttare är välkomna.
Scandinavian Open/Non Pro Derby
Judging: Döms enligt NRHA Handbook 2016 och ALLA
hästar rids på stångbett.
SRHA Scandinavian Ltd. Open & Ltd. Non Pro Derby:
Öppen för 5, 6 and 7-åriga hästar. Enbart medlemskap i
SRHA för ryttare och ägare krävs. Tävlingslicens antingen
SRHA eller NRHA för hästen. Klassen kan enbart ridas av
ryttare enligt NRHA regler som får rida Limited Open och
Limited Non Pro. Bedöms enligt NRHA Handbook 2016.
Alla medborgaskap välkomnas. Läs gärna mer på SRHA
website www.srha.se för ytterligare regler och information.
SRHA Sire & Dam: Klassen öppen för hästar som är
nominerade till SRHA Sire & Dam program. Medlemskap i
SRHA krävs för ryttare och hästägare och hästlicens
antingen SRHA eller NRHA.

VIKTIG INFORMATION:



Ungdomsryttare (18 år och yngre) måste
bära hjälm från och till stall, på
framridning och under tävling.



Häst nummer/Back # måste finnas synligt
på häst under all tid utanför boxen på
tävlingsområdet



Ett sto som är 5 månader dräktig eller har
ett föl 5 månader och yngre får inte ridas
inom tävlingsområdet.
Drog test kan utföras utan vidare
förvarning.
Tider för arenans öppettider anslås. Låt
hästarna vila!
NRHAs regler om Animal Welfare policy
gäller under hela tävlingen.
Tänk på att inte överrida/stressa din häst en
max policy kommer att vara 2 timmar
ridning sen skall hästen ha vila, mat och
vatten.
Hästar får inte stå uppbundna i box mer än
korta stunder och skall då ha tillgång till
vatten och mat.
Vi kommer tillåta max 25 ridna hästar på
framridningen samtidigt, deltagare i
pågående och nästkommande klass har
företräde.
Följ NRHAs framridningspolicy: höger och
vänster cirklar; ytterst är snabba cirklar,
mellan är motionsgalopp och innanför är
skritt och jogg. Spinn görs i mitten av
cirkeln. OBS! ingen stopp eller stå still vid x
point.
NRHAs regler vid sk ”skolning” gäller:
Alla tävlande som startar en klass med
intentionen att ”skola” skall omedelbart
”nolla” sig av artighet mot domarna.
Godkänd utrustning är ett krav i alla
NRHA godkända klasser och
rekommenderas även i icke godkända
klasser. Vid ridning av olaglig utrustning ex
nosgrimma kommer eller att ryttaren
behandlar sin häst illa kommer ”no score”
att utdelas.










SRHA klasser: Öppen för alla raser och åldrar. Ryttare och
hästägare måste vara medlem i SRHA och hästen
tävlingslicens i antingen SRHA eller NRHA i de flesta
klasser. Läs mer på SRHA hemsida.
NRHA klasser: Öppen för alla raser och alla åldrar om
inget annat sägs. Ryttare och hästägare måste vara medlem i
NRHA och hästen ha hästlicens i NRHA. Bedöms enligt
NRHA Regelbok 2016.
För regler kring Ride & Slide och Green klasser, se
www.srha.se
SRHA Youth Reining Cup: Öppen för alla ungdomar som
tävlar i alla Youth Reining Cup klasser under tävlingen och
som finns i tidsschemat. SRHA medlemskap krävs. Vinnare
är den som har högst sammanlagda poäng.
All-Breed classes: Öppen för alla, inga medlemskap eller
hästlicenser krävs. Inga regler för bett men stångbett rid med
en hand och tränsbett/hackamore med tvåhandsfattning.
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Ryttarna kommer att tillåtas ”skola” så
länge man inte använder mer tid än vid en
normal ritt.
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