SRHA Barncancerfonden
Charity Event
We hope nearly all those entering the September Rundown will consider
joining us in our fund raising to help fight cancer in Children. All you have to
do is mark the Barncancerfonden class on the entry form (100kr). You can
enter on more than one horse 
The following is a short explanation of how you will be involved after you have
entered this event.
After last entry date I take all the names that have entered this class and make teams. Each
team will consist of 4 rider/horse combination
These teams will be published before the show so you all know who are your team mates.
Each riders best score from their showing on Thursday, Friday and Saturday (Not including
the Open Derby) will be added together giving the team a total score. The top eight teams
then compete in a Charity event on the Saturday evening after the Open Derby.
This event will include some “interesting” sporting events as well as some Reining based
“challenges”. No horses are required to take part. After the completion we will have found our
winning team who will be presented with awards and prizes.
Loud music, laughter and an enthusiastic audience is what we are aiming for and of cause to
raise as much money for Barncancerfonden.

Vi hoppas att alla ni som anmäler till September Rundown även kommer
överväga att anmäla till vår insamlingsklass till förmån för Barncancerfonden!
Allt du behöver göra är att markera Barncancerfond klassen på
anmälningsblankett (anm.avg. 100kr). Du kan anmäla mer än en häst till den
här klassen  Nedan följer en kort förklaring av hur du kommer att bli
involverad som anmäld till den här klassen.
Efter sista anmälningsdatum kommer alla som anmält i denna klass bli indelade i lag. Varje
lag kommer att bestå av 4 ekipage (ryttare/hästkombination). Dessa lag kommer att
publiceras före tävlingen så att alla vet vilka lagkamraterna är.
Varje ekipages bästa score från deras klasser ridna på torsdag, fredag och lördag (inte
inklusive Open Derby) kommer att läggas ihop och ge laget en total poäng. De åtta bästa
lagen tävlar sedan i ett välgörenhetsevenemang på lördagskvällen efter Open Derby.
Denna händelse kommer att innehålla några "intressanta" sportevenemang samt några
Reining-baserade "utmaningar". Inga hästar är skyldiga att delta under kvällens aktiviteter.
Efter avslutningen belönas det vinnande laget med utmärkelser och priser. Hög musik, skratt
och en entusiastisk publik är det vi strävar efter liksom att samla in så mycket pengar till
Barncancerfonden som möjligt.

