4 MILJONER
svenska kronor finns att tävla om i Europa, i reining varje å
Vi presenterar därför

FUTURITPROGRAMMET
Vi har länge satsat på elitstammade egna uppfödningar och långtids
träning. Det är nu dags att ni också får ta del av vår kunskap.
Vi har massor av information om futurity och försöker här förklara
• Vad ett futurity är
• Varför man vill vara med i ett futurity
• Träning inför futurity
• Vart man kan åka och tävla och hur det går till
• Vart hästarna ska vara inbetalda
• Hur och var man kan hitta bra hästar
• Hur mycket pengar det finns i de olika tävlingarna.

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta mig.
Helene Hokkanen
0735-119191
Helene.hokkanen@hotmail.com

Vad innebär Futurity?
Futurity är tävlingar för 3 och 4 åriga hästar. Där tävlar alla på samma vilkor
och har ingen risk att möta en äldre erfaren häst. I vissa tävlingar skall hästen
eller dess pappa vara inbetald. I några stora tävlingar finns inga sådana krav.

Varför Futurity?
Vi tycker att det finns aldeles för få välstammade och utbildade reininghästar i
Sverige. Vi vill främja uppfödning av reininghästar och ägare och tränare
som vill satsa på utbildning av unghästar i Sverige. Dessutom finns det chans
att vinna pengar och vem vill inte vinna pengar om de satsar.

Träning
Förutom att unghästen betalas in måste den tränas i reining. Det tar ca 2 år
att få en häst tillräckligt bra för att kunna starta ett futurity. I dessa 2 år ska
unghästen kunna ta korta viloperioder och växa och stärka sig. Vi kommer
lägga upp en plan för din häst som kommer följa vårt träningsprogram.

Tävlingsträning på hemmaplan
När vi nu har en unghäst som är inbetald och tränad. Då är det dags att
planera tävlingarna. Vi börjar med att åka på tävlingar på hemmaplan i
Sverige för att hästen ska vänja sig vid tävlingssituationen.

Tävla utomlands
Det största steget för reininghästen är att åka iväg till andra länder. Det är
också ett stort steg för hästägaren och ryttaren. Vi har erfarenhet att tävla
utomlands och tar hand om alla praktiska detaljer. Vi sköter anmälan till
tävlingen, väljer vilka klasser som passar just din häst, bokar boxar och
transporten till tävlingen. Vi kan även boka hotel. Du tar flyget eller bil och
åker direkt till tävlingsplatsen och ser din häst tävla. Du som hästägare kan
slappna av och äta gott och umgås med andra hästägare och titta på när din
häst tävlar. Vill du ha mer info om tävlingar utomlands kontakta oss.

Hur ska jag börja?
Betäckning av ansluten hingst
Vid val av hingst är det viktigt att man väljer en hingst som kan ge en bra
avkomma som är inriktad på reining. Du kan också välja en hingst som är
inbetald till de stora futurityna kommer höja värdet på din unghäst vid
eventuell försäljning. Vi hjälper naturligtvis till med det också.

För dig som har ett föl
Har du ett föl som du vill ska vara vara med, då kan du börja med att betala in
hästen i European Futurity. Detta gör man genom att göra en nominering av
fölungen på NRHAs hemsida. Deadline för detta är den 10 januari innan fölet
fyller 1. Vi hjälper såklart till med detta och du behöver inte göra någonting.
Om du har en unghäst som inte är inbetalad eller ansluten finns det även
alternativa futurity för dem, tex Belgiska Futurityt.

För dig som har en unghäst
Har du en 1 eller 2 åring som du vill ska vara med men som inte är ansluten
så finns det olika alternativ till futurity där man inte måste ansluta sig. Samma
upplägg fungerar bra men vi väljer ut andra tävlingar tex Belgiska Futurityt.

För dig som vill köpa en unghäst och vara med.
Vi hjälper dig att hitta en välstammad bra unghäst som har talang och som är
inbetald. Du kan också satsa på att köpa en häst som redan är tränad och är
Klar

Du som redan har en häst som är tränad
Har du en 3 eller 4 årig häst som är redan tränad och vill ut och tävla kan du
satsa direkt på att planera för tävlingssäsongen hos oss. Du kan också få en
utvärdering på din häst, till vilka tävlingar den ska matchas och hur den kan
stå sig i konkurrens på olika tävlingar. Alla hästar passar inte i konkurrensen
på de allra största tävlingarna och det finns då mindre tävlingar som kan vara
minst lika roliga.

Information om Futurityn utomlands
Belgiska Futurityt
Framåt hösten i då hästen är 3 börjar det bli dags att pröva sina vingar
utomlands. Det finns ett futurity i Belgien €18 000 i prispengar i september.
Det blir det första riktiga testet om unghästen klarar av konkurrensen. Det
finns olika nivåer hos både ryttare och hästar så att man kan välja den klass
man vill satsa på. Här har man chansen att vara med året efter också då
hästen fyller 4. Då finns det € 36 000 i prispengar. Det finns också ett futurity
i Österrrike.
http://www.belgiumfuturity.com

Tyska Futurityt
Nästa stora futurity är det Tyska. Här finns det € 30 000 i prispengar i Open
och lite mindre i Non Pro. Här ska pappan, hingsten vara inbetald för
avkomman ska få starta. Det finns kataloger där man kan se vilka som är
inbetalda när man väljer hingst. Är man hingstägare kan man betala in sin
hingst för att avkommorna ska kunna starta.
http://2013.nrha.de/
http://www.2013.nrha.de/SSP-Katalog_2016/index.html#p=2

Italienska futurtyt
I november avgörs det Italienska futurityt med €300 000 i prispotten. En
jättestor tävling och även där skall hingsten, pappan till unghästen vara
inbetald.
http://www.itrha.com/

European Futurity

Sist men inte minst, European Futurity som går av stapeln på våren när
hästen fyller 4. €160 000 finns i prispotten.
http://nrhaeuropeanfuturity.com/

Just nu har vi flera satsande hästägare som valt att satsa på
Futurityprogrammet hos oss. Häng på du också!!

