SRHA Spring Break 1 & 2
24-26 april 2015 – Axvall (Skara/Skövde)
Alltid med 2 x NRHA med kval till NRHA EM 2014.
1x AQHA, SRHA klasser, Allbreed klasser och SRHA Youth Cup
Samt NRHA Ride & Slide klasser för dig som vill pröva på.

Varmt Välkomna till Spring Break och starten på 2015 års tävlingssäsong.
Arrangör och tävlingsansvarig:
 Swedish Reining Horse Association (SRHA)
 Showmanagement och Sekreteriat: Scandinavian Western Shows (SWS) – Monica Widh,
Catharina Palmqvist.
 Domare: James Gerdes Hansen (DK)
 Speaker: Roland Svensson
 NRHA Representant: Anneli Silverstolpe SRHA
 Gate: Ansvarig Mariette Torvaldsson, samt volontärer
 Plats: Axevalla Travbana, Axvall, Skövde/Skara, Ridhus med ridmått 30x60, framridning i
ridhus 20x40.Var vänlig och respektera Axevallas regler och dess hyresgäster, gå inte in i
hus/stallar eller utrymmen du inte har tillträde till. INGEN ridning utanför ridhuset, promenera
med din häst mellan stall och ridhus. Travlopp kommer hållas under vår tävling – var
ambassadör för vår sport! Om du saknar hö eller strö kontakta sekretariatet så hjälper vi dig.
Håll rent i stallar, toaletter/dusch och på campingen. Använd INTE boxar eller utrymmen du
inte betalat för. www.axevalla.se Tack snälla du för att du respekterar uppsatta regler 
SRHA klasser:
Öppna för alla raser. Ryttare och häst ägare måste ha giltigt medlemskap i SRHA, NRHA.dk,
NRHA.no, hästen måste ha en giltig hästlicens hos SRHA, NRHA.no, NRHA.dk eller en NRHA
hästlicens. SRHA medlemskap och licenser kan lösas i sekretariatet.
För detaljer om reglerna se www.srha.se och/eller bilaga med översikt
Bedöms enligt NRHA’s regelbok 2015. Vissa klasser räknas med i Year End Award och bara för den
med SRHA medlemskap.
NRHA klasser:
Öppna för alla raser. Ryttare och hästägare måste ha giltigt medlemskap i NRHA och hästen måste ha
en giltig NRHA tävlingslicens. NYTT för 2015 är att alla openryttare måste lösa ett professionalskort
för att få tävla i Open klasser. Medlemskap och licenser går att lösa i sekretariatet mot betalning via
kreditkort till NRHA i USA. Bedömningen i enlighet med NRHA´s regelbok 2015 www.nrha.com

AQHA klasser:
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Öppna för alla hästar registrerade hos AQHA och ryttaren med giltigt medlemskap i AQHA.
Medlemskap går att lösa på plats, dock måste hästens papper vara i ordning då detta inte går att
åtgärda i sekretariatet (förutomValack/Gelding registrering som går att göra förutsatt att original reg
pappret är med). Bedömning i enlighet med AQHA´s regelbok 2015 www.aqha.com
Praktiskt information:
Ankomst tidigast torsdag 24 april kl. 12.00
Mat:
Green Valley Saloon kommer finnas på plats. De serverar frukost, lunch och middag samt har
fullständiga rättigheter att servera alkoholhaltiga drycker. Green Valley Saloon erbjudanden samt
meny under tävlingen finner ni på www.srha.nu och på SRHA’s Fb sida
Sekretariatet är öppet: Torsdag 17.00–20.00 Fredag/lördag 07.00-18.00 Söndag 07.00-till en timme
efter sista klass. Var snäll och respektera när showsekreteriatet är stängt, då förbereds arbete för nästa
dag.
*Anmälningarna stänger senast 2 timmar innan beräknad start av klassen (utom första klasserna på
morgonen som stänger kvällen innan). Är Draw/startordning publicerad, startar efteranmäld först.
Camping: Se till att parkera på avsedd camping plats – är ni osäkra fråga så ni slipper parkera om.
Se till att ni har den skylt ni fått i sekretariatet med ”Camping betald” väl synligt i tält, vagn
eller bil.
Boxar: Hästboxarna fördelas enligt “först till kvarn att betala” principen. Boxplan publiceras på
tävlingens webbsida: www.SpringBreak.se och finns uppsatt också vid stallarna.
Boxarna måste vara rengjorda när du lämnar den. Ta med egen vattenhink, grep och kärra.
Ej rengjorda boxar efterdebiteras med 500: Hösilage/spån: går att köpa på plats, beställ gärna med anmälan. 5kr/kg resp 120 kr/bal
*Veterinärbesiktning: Veterinärbesiktning gäller för hela tävlingen (72 tim.) Genomförs på grusvägen
utanför skolstallet se skyltar.
Tider veterinär besiktning: Torsdag 13 - 17 Fredag, 07-10 och 15-17
Inga andra tider erbjuds, så om du missar tiden får du ordna besiktning till egen kostnad.
*OBS! Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2-virus Grundvaccinerade plus 1 gång per år
efter det. Sista vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag.
Tips för att göra det hela enklare både för dig och veterinären.
*Ta med ditt startnummer, och pass med vaccinationer
*Du kan visa din häst i grimma, huvudlag med stång eller tränsbett (se till att det är prydligt och helt)
*Se till att din häst är ren och fräsch (inget spån i man & svans)
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*Se till att vara hel och ren själv
*Inga täcken, skydd eller bandage på hästen vid besiktning
*Se till att du kan få din häst att trava friskt bredvid dig (träna hemma)!
*Dopingtest kan genomföras!
Premier:
NRHA klasser: Plaketter, pengar och rosetter till alla som får pengar. Green poängen leder till fina
priser från NRHA när man skrapat ihop tillräckligt många poäng: Ex jacka, buckla mm.
SRHA klasser: Pengar och rosetter till alla som får pengar. Fina bucklor Year Ends Awards delas ut i
klasserna Open, Non Pro, Rookie och Youth vid årets slut. Vinsterna läggs samman ifrån tävling där
SRHA klasser och/eller nrha.dk, nrha.no klasser hålls och den som har mest vunna pengar får special
designade bältesbuckla.
AQHA & all breed klasser: AQHA Poäng och rosetter till och med 6;e plats
De tävlande i alla klassen skall finnas på plats sittande på sina hästar, vid alla prisutdelningar!
Prispengar: fördelas enligt NRHA Payback Schedule A. SRHA har 50 % payback på
anmälningsavgiften
Resultat publiceras löpande på www.SpringBreak.se
Återbetalningar:
Vid uppvisande av läkare eller veterinär intyg senast 18 april återbetalas – 75 % av startavgiften.
Box, veterinäravgift och övrigt återbetalas ej. Hästar som har startat i tävlingen äger ej rätt till
återbetalning av startavgifter även om hästen är struken av veterinär eller showmanagement.
Utbetalningar:
Pengar som vunnits vid denna tävling utbetalas tidigast en timme efter att ryttaren ridit sin sista
klass. Pengar upp till 2000 kronor kan utbetalas kontant på tävlingen medan högre belopp utbetalas
till hästägarens bankkonto – bankuppgifter skall finnas på anmälan. SRHA kommer hålla pengar på
sitt konto ett år efter sista tävlingsdagen i det fall inget bankkonto finns, därefter återgår eventuella
pengar till SRHA. SRHA kommer ej att leta upp hästägaren för utbetalningsinformationer.
Etiska regler:
*Ungdomsryttare (under 19 år) skall bära hjälm vid all ridning. Detta är ett Försäkringskrav.
*Korrekt nummer måste bäras synligt vid all ridning och hantering på tävlingsområdet.
*AQHAs/NRHAs etiska regler gäller på denna tävling. Läs gärna AQHAs nya regler vad gäller
hjälptyglar, hur man får träna på tävlingsplats osv sid 37 i AQHAs regelbok. Manuell övervakning
sker under hela tävlingen.
Systemet med Gula/Röda kort kommer att tillämpas. Gult kort ger varning. Rött kort medför
uteslutning från tävlingen.
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* Sto som uppnått 5 månaders dräktighet, och/eller som har föl yngre än 5 månader, får inte ridas
inom tävlingsområdet.
*Tävlingsplatsens generella regler som finns uppsatta på området måste följas. Hästar får inte ridas
mellan stall och arena, ingen genomfart av bilar mellan arenan och skolstallet. Inget tillträde till
andra stallar än dem man blivit tilldelad är tillåtet. Spånbalar på området är privata och får under
inga omständigheter röras av tävlande, upptäckt kan medföra avstängning från tävlingen!
Annonser/ /PR/Press:
Anneli Silverstolpe Mobil: +46 722-697128 Mail: asilverstolpe54@gmail.com
Utställare/Sponsorer: Sara Hedin-Larsson +46705298529 sara.hedin-Larsson@hotmail.com
Banansvarig: Johan Fridberger +46709531313
Övriga i tävlingskommitté för SRHA: Jörgen Carlström 016-954329 och
Lars Åström +46761744236
Logi/Boende i närheten:
*Skara Turistbyrå 0511-325 80 *Skara Husvagnsuthyrning 0511-189 85.
*Biskopsgård, Skara 0511-177 10 *Best Western Jula Hotell 0511-31 00 00
Vägbeskrivning:
Axevalla Travbana ligger utmed riksväg 49 mellan Skara (ca 10km) och Skövde (ca 15km), bara ett
stenkast ifrån Skara Sommarland och Köpstaden. www.axevalla.se
Tävlande = Kör fram till grindarna mot Stallbacken. Publik = Parkera före ridhuset.
Frågor hänvisas till: swshow@live.se
Reservation:
Vi reserverar oss mot prishöjningar utanför SRHAs eller SWShows kontroll.
Växlingskursen vi tillämpar är satt av NRHA: 7.9629
Vi reserverar oss för förändringar i klassordningen påbjudna av få eller många tävlande!
Tävlingen kan ställas in vid smittsamma sjukdomar och/eller på grund av omvärldsfaktorer utanför
SRHA’s kontroll. Meddelas endast på www.srha.se och på tävlingens webbplats: www.SpringBreak.se
Under Spring Break 2015 kommer även travtävlingar att hållas. Var extra aktsam vid transport från
och till stall och ridbana då din häst kan bli skrämd av häst med sulky.
Var en god ambassadör för vår sport. Vi ser positivt på att främja vår sport emot andra hästgrenar.
Hjärtligt Välkomna!
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