SRHA Spring Break 2017
NRHA/SRHA

Regler och Information
Information sites
www.srha.se www.tphsweden.se/tphshows www.nrha1.com www.axevalla.se
TPH Shows/Facebook SRHA/Facebook
Anmälning options
Fyll i anmälningsformuläret på datorn, spara som pdf och skicka e-post - eller
Skriv ut anmälningsformuläret, fyll i tydligt, scanna in och skicka e-post - eller
Skriv ut anmälningsblanketten, fyll i och posta den.
Skanna in medlemskap, licenser etc. som pdf fil - inte en bild fil
Vi kan erbjuda medlemskap, licenser etc. i sekretariatet men det är att föredra att alla ägare/
ryttare få sina medlemskap & licenser före showen via www.srha.se eller www.nrha1.com
Veterinär besiktning
Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2 virus, grundvaccinerade och seden
vaccinerade en gång per år, 10 dagar före tävling. Hästen måste besiktas varje dag före start.
Ta med pass, vaccinationer och back number till besiktningen. Hästen kan visas i grimma
eller huvudlag med träns/stångbett.
Etiska regler
Följ alla Regler vid alla tidpunkter. SRHA och TPH kommer att upprätthålla dessa regler.
Paid Warm Up (PWU) börjar klockan 16:00. Vid 19:00 kommer det att finnas en timmes paus
för fri ridning, därefter startar PWU igen och avslutas senast kl. 23:00. Arenan kommer att
vara öppen igen efter den sista PWU ryttaren.
Schooling - Stay on pattern. (Mer än 4 spins är tillåtet)
All Breed Reining klassen kommer att begränsas till 25 starter. Anmälan för den klassen kan
endast göras med den officiella blanketten för showen. Först till kvarn.
Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på hästar som
visar hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning.
Ankomst
Ankomst tidigast onsdag 29:e Mars kl. 12.00.
Box planer kommer att publiceras på internet före ankomst och även publiceras på Axevalla
Camping & Logi
Vänligen visa "Betald" lappen tydligt i din husvagn/lastbil. Följ campingskyltar och vänligen
parkera snyggt. Stuga på Axevalla bör bokas med anmälningsblanketten. Först till kvarn.
Best Western Jula 0511 31 00 00. Skara Turistbyrå 0511 32580

If in doubt – Ask 
SRHA and TPH Shows welcome you to the
2017 Spring Break

