1

Swedish Reined Cow Horse Association – SRCHA

Axevalla travbana 1–3 maj 2020
2x SRCHA Reined Cowhorse, Allbreeds Cutting, Herd Work, Reining,
Team Penning och Ranch Sorting
Domare: Filippo Masi, Italien (NRCHA, NRHA)
Domare Ranch Sorting och Team Penning: Joakim Pettersson (NRCHA)
Show Manager:
Sari Zetterblad
Show Secretary:
Yvonne Pettersson Lundgren tel 0739-671586
SRCHA Show Representative:
Emil Karlsson
Tävlingsplats: Axevalla Travbana (www.axevalla.se för vägbeskrivning). All tävling sker
inomhus.
Anmälan: Ska vara inskickad senast 17/4 och betald senast 17/4. Anmälan är
bindande. Om anmälan inte är inskickad och/eller din betalning inte är gjord senast 17/4
tillkommer avgift för efteranmälan. Anmälan sker via formulär som kommer upp inom kort.
Samtidigt med din anmälan skickar du kopior av ägarens och ryttares medlemskort,
ryttares boskapslicens samt hästens registreringsbevis till
yvonnelundgren630@hotmail.com eller med vanlig postgång till Yvonne Pettersson
Lundgren, Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse. Poststämpeln gäller för datum. Den som
gjort anmälan och inte dyker på tävlingen kommer att faktureras i efterhand. Inga starter
kommer att tillåtas innan samtliga avgifter är betalda och alla papper är lämnade. Frågor
om anmälan/betalning ställs till Yvonne Pettersson Lundgren, via telefon och epost som
ovan. Frågor om betalning ställs till SRCHAs kassör Marit Elmhagen, 070-2399544,
kassor@srcha.eu
Ändringar i anmälan: Tas enbart emot via ändring i anmälningssystemet eller epost till
showsekreterare yvonnelundgren630@hotmail.com. På tävlingsplatsen gäller sekretariatet.
Vi hanterar inte ändringar som lämnas via SMS, FB och Messenger.
Betalning: Senast 17/4 till SRCHA BG 5483-8750 eller
SWISH 123 457 1121. Ange tydligt för vad och vem betalningen gäller.
Vid betalning från utlandet ange IBAN nr: SE4150000000051081025581 BIC kod:
ESSESESS. Sekretariatet kommer inte att ha kontanthantering. Vid betalning med
kredit/betalkort i sekretariatet tillkommer avgift om 3 % på summan som ska betalas.
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Efteranmälan: I mån av plats, kan efteranmälan ske mot extra avgift på 300 kr/ekipage.
Redan anmäld häst kan på plats lägga till klasser för ordinarie kostnad. Efteranmälan ska
ske senast 18.00 dagen före klassen.
För start i alla ko-klasser krävs Boskapslicens för ryttare och turnback/herdholders.
För start i SRCHA klasser ska både ägare + ryttare vara SRCHA medlemmar.
Vid anmälan i SRCHA klasser intygar du enligt NRCHA Rulebook 12.1.15 ”By my signature
I hereby acknowledge that I meet the criteria for eligibility to compete in the classes entered
according to the guidelines seth forth in the NRCHA rulebook”
Medlemskap i SRCHA går att lösa på plats men vi är mycket tacksamma för att du ordnar
det innan tävlingen
Startanmälan: Skall göras i sekretariatet senast 1 timme innan klassens början. Öppettider
fredag 1 maj kl 16.00-21.00. Lördag och söndag från kl 07.00.
Ankomst: Axevalla hälsar oss välkomna till anläggningen från kl 16.00, fredag 1 maj.
Veterinärbesiktning: ALLA hästar (inkl hjälphästar i CU och HW) ska besiktas varje dag
innan start. Fredag kl 16.30-17.30. Lördag kl 7-8.00 samt en extra besiktning för TP och RS
ryttare efter Herd Work klass 13. Söndag kl 7-8.00. På morgonen ges förtur till startande i
dagens första klasser.
Samtliga hästar som vistas på tävlingsområdet SKA vara vaccinerade. Pass och
vaccinationsintyg SKA uppvisas vid besiktning. Ingen veterinäravgift för häst som enbart
används som hjälphäst, vid efteranmälan till start debiteras full veterinäravgift.
Priser:

SRCHA: Rosetter 1-3 plats (i Youth till alla placerade) och prispengar 50 % av
anm.avg (ej cattle charge) enl. NRCHA pay out chart. I klasser som räknas mot
YEA dras 50 kr av från anm.avg innan fördelning av prispengar sker.
Cutting, Herd Work och Reining: Rosetter 1-3 plats (i Reining Youth till alla
placerade) och prispengar 50% av anm.avg (ej cattle charge) enl. NRCHA pay
out chart.
Team Penning, Ranch Sorting: Rosetter 1-3 plats.
Ranch Sorting Cup: Vinnande lag tar hem 5.000 kr, vid minst 6 startande lag.
Lag ska vara med i båda omgångar under tävlingen för att ingå i cupen. Vid lika
placerade gäller följande för särskiljning: 1. Antal kor 2. Total tid 3. Lap time 4.
Vid lika på föregående, väljer lagen att singla slant om hela summan eller att
dela på prispengarna. AQHAs regelbok med ett svenskt tillägg om att lag med
djur i båda heat slår lag med djur i ett heat.
Sponsrade priser kan tillkomma.

Utbetalning av prispengar: Sker till angivet konto inom 14 dagar efter tävlingens slut.
Anmälare ansvarar för att uppge rätt bankuppgifter i sin anmälan eller via blankett i
sekretariatet. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren själv. För alla ej svenskt ägda hästar måste
ägaren eller den ansvarige personen fylla i en svensk skatteblankett innan några
prispengar kan utbetalas.
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Regler:

NRCHA regelbok

NRCHA regelbok
AQHA regelbok

gäller SRCHA klasser.
Regler för SRCHA klasser och ryttarstatus finns på
www.srcha.eu under flik ”Tävling”.
gäller Herd Work med tillägg att enbart tränsbett eller
hackamore tillåts oavsett hästen ålder.
gäller Reining, Cutting, Team Penning och Ranch
Sorting. I RS gäller ett svenskt tillägg om att lag med
djur i båda heat slår lag med djur i ett heat.

Boxar: Box (inkl. 1 spånbal) 350:- Gäller oavsett om den nyttjas under hela eller en del av
meeting. För varje 30 boxar lottar vi 1 gratis box till en Youth ryttare. Boxar ska återlämnas
rengjorda. Ta med egen vattenhink, grep och kärra. Ej rengjord box efterdebiteras hästens
ägare med 500: -.
Boende: Camping med el 400:-. Camping utan el och utanför grindarna 200:-. Finns 6 st 4bäddsstugor på tävlingsområdet 600:-/natt (egna sängkläder, gångavstånd till dusch/wc).
Bokas via anmälan.
Anm.avgift:
SRCHA Open/Non Pro – cattle charge sponsras av SRCHA Sponsorhingstar
SRCHA Youth – cattle charge sponsras av SRCHA Sponsorhingstar
Reining Open/Youth
Cutting Open/Non Pro (max 10 deltagare/klass)
Herd Work Open/Non Pro (max 15 deltagare/klass)
Ranch Sorting
Team Penning

400:50:200:650:650:1000:-/lag
1250:-/lag

Övriga avgifter:
Veterinäravgift, krav på besiktning alla dagar
Anläggningsavgift, se info under Övrigt i propp
Officecharge, om du inte är medlem i SRCHA
Spån
Hö

300:-/häst
500:-/häst
400:-/häst
120:-/bal
kan eventuellt säljas

(inkl cattle 0 kr)
(inkl cattle 0 kr)
(inkl cattle 300 kr)
(inkl cattle 300 kr)
(inkl cattle 300 kr)
(inkl cattle 300 kr)

Återbetalning: Startavgifter i återbetalas mot uppvisande av läkar/veterinärintyg daterat
senast dag för tävlingens start (200430) efter ett avdrag om 300 kr. Intyg ska uppvisas inom
10 dagar efter tävlingens slut (200513). Övriga avgifter som anläggning-, box-, camping-,
office-, veterinär- och ko-avgifter återbetalas ej.
Servering: Lördag och söndag finns servering i ridhuset för frukost, fika och enklare mat.
Fredag kväll umgås vi och äter tillsammans. Arrangörerna håller stekbordet igång från kl
20.00. Till denna kväll tar du själv med det du vill lägga på grillen, tillbehör och dryck.
Övrigt:
Arrangören reserverar sig mot tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in
klasser.
Alla hästar ska vara vaccinerade mot A2-virus enligt anläggningen Axevallas ställda krav.
Grundvaccination + därefter minst en ggr/år. Sista vaccination senast 10 dagar före tävling.
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Hästens pass och vaccinationsintyg ska tas med till tävlingen och ska uppvisas vid
besiktning.
Ingen ridning mellan ridhus och stallar! Respektera Axevallas regler!
Nummerlapp ska bäras vid all ridning och/eller longering inom tävlingsområdet.
NRCHA Disciplinary/Ethics gäller hela tävlingsområdet. Inhuman behandling av
djur inom tävlingsområdet medför avstängning från tävlingen.
Anläggningsavgift 500 kr ska betalas av alla hästar som befinner sig på anläggningen.
Det innebär att alla ekipage kommer att bidra till den anläggningskostnad som betalas för
att hyra anläggningen och inte enbart de som bokar box. Kostnad för eventuell box
tillkommer med 350 kr, oavsett om den nyttas hela eller en del av meeting. Det gäller även
för hjälphästar i Cutting och Herd work.
Cutting:. Max antal 10 deltagare/ klass. Det är inte tillåtet att starta samma ekipage i både
Cutting och Herd Work.
Herd Work: Rids på tränsbett eller hackamore oavsett hästens ålder. Valfritt att rida med
en- eller tvåhandsfattning. Det är inte tillåtet att starta samma ekipage i både Cutting och
Herd Work. Max antal 15 deltagare/klass. Ekipage får endast anmäla till Open eller Non Pro
klass.
Team Penning/Ranch Sorting: En person i laget betalar startavgiften för klassen på sin
anmälan och uppger lagets namn. Alla lagmedlemmar anmäler sin ryttare/häst, uppger
lagnamn, och anmäler sina övriga kostnader. En cattlecharge per lag. 2 heat/klass. Maxtid
90 sek. Max 10 lag/klass.
Arrangören frånsäger sig ansvar för skador gällande häst, ryttare, tredje person eller
utrustning under tävlingen.
GDPR: De personuppgifter som du själv lämnar vid anmälan och för ev. utbetalning av
prispengar hanterar vi för att följa regelböcker och kunna arrangera och administrera tävling
och resultatrapportering.
Information om tävlingen sker via www.srcha.eu samt föreningens FB sida.

Vi hälsar alla varmt välkomna!

