Non Pro deklaration för år 20____
Sida 1 av 2
Som Non Pro ryttare ska du varje år lämna in NP deklaration innan medlemskort med Non Pro ryttarstatus kan
utfärdas och du får starta i SRCHA Non Pro klasser. Gäller även Youth som vill tävla i SRCHA Non Pro klasser. Youth
som lämnar Non Pro deklaration har Youth/Non Pro utfärdat på medlemskort. Målsman svarar och signerar om
du är under 18 år.
Det är mycket viktigt att du noggrant läst och förstår definitionerna för Non Pro status i NRCHAs regelbok.
1) Under de senaste 5 åren, har du mot ersättning gjort någonting av följande (enl. definitionen NRCHA rulebook):
a. Gett lektioner (gäller alla hästrelaterade situationer)?

Ja

Nej

b. Gett clinics (gäller alla hästrelaterade situationer)?

Ja

Nej

c. Tränat hästar uppsuttet eller assisterat i träning av hästar uppsuttet?
Om Ja, till något av ovanstående, förklara och inkludera datum:

Ja

Nej

2) Har du under de senaste 5 åren:
a. Tävlat en häst som inte ägs av dig eller en närmaste familjemedlem? (gäller alla discipliner/organisationer, med eller utan
Ja
Nej
b. Har dina anmälningsavgifter betalats för någon häst (oavsett ägare) av någon som inte var en närmaste
ersättning)

familjemedlem?
Ja
Nej
c. Har några övriga tävlings- eller hästkostnader betalats (direkt eller indirekt) av någon som inte var en närmaste
familjemedlem?
Om Ja, till något av ovanstående, förklara och inkludera datum:

Ja

Nej

Ja

Nej

3) Har du under de senaste 5 åren:
a. Har du varit anställd som praktikant för en hästtränare i någon disciplin?

b. deltagit i ett erkänt praktikant/sponsorprogram (som t ex NRHA)?
Ja
Nej
Om ja, antingen listar du tränarens namn och ev. program och datum, samt förklarar ev. programs struktur:
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4) Är du för närvarande:
a. Bosatt på en hästträningsanläggning?

Ja

Nej

b. Arbetande på en hästträningsanläggning?
Ja
Nej
c. Offentligt identifierad med en hästtränare eller hästträningsanläggning? (ex företagsägare, make/maka/ sambo/betydande annan)
Ja

Nej

d. Deltagande i ett hästvetenskapligt program?
Ja
Nej
e. Mottagare av någon form av ersättning, direkt eller indirekt, från något hästrelaterat företag? (ex kläder, hästfoder,
Ja

hästutrustnings, gård/ranch, försäkringsbolag)

Nej

Om ja, till något ovanstående alternativ, förklara:

5) Har du mer än 750 USD (motsvarar ca 7500 SEK) sammanlagt i prispengar för down-the-fence klasser?
(sammanlagt inkluderar earnings från alla hästorganisationer, både ras- och tävlingsorganisationer och förbund)
Ja

Nej

Non Pro Code of Conduct & Ethics
Jag, undertecknad, går med på att agera med största integritet när jag deltar i sporten Cow Horse och SRCHA. Jag förstår att en SRCHA Non Pro-kort är ett
privilegium och inte en rättighet, och att jag kan behöva lämna in mitt kort för granskning av tillämpligheten när som helst. Dessutom, jag förstår att så länge jag
har ett Non Pro-kort är det mitt ansvar att vara medveten om och följa de senaste Non Pro-villkoren som anges i NRCHA-regelboken. Genom att underteckna
detta avtal godkänner jag:
Jag som undertecknar förstår att ett SRCHA Non Pro-kort är ett privilegium och inte en rättighet. Att jag kan bli ombedd att lämna in mitt kort för granskning av
ryttarstatus. Jag förstår att det är mitt ansvar att så länge jag innehar ett Non Pro-kort är jag skyldig att känna till och följa regler och villkor för Non Pro status
enligt NRCHA regelbok.
•
Jag förstår och följer reglerna i NRCHA regelbok.
•
Jag följer de villkor som anges för start i SRCHA godkända klasser.
•
Jag agerar ärligt och öppet när jag köper hästar och när jag tävlar i SRCHA klasser.
•
Jag försäkrar att hästar jag tävlar mår bra och behandlar dem humant, värdigt och med medkänsla enligt NRCHA regelbok samt svenska
djurskyddslagar och förordningar.
•
Jag avstår från att bryta mot villkor för Non Pro status enligt NRCHA regelbok.
•
Jag representerar SRCHA och moderorganisationen NRCHA genom att avstå från agerande som diskrediterar sporten eller föreningen.
•
Jag godkänner beslut som tas av SRCHA och/eller NRCHA styrelse.

Genom att ärligt besvara och underteckna deklarationen accepterar jag och följer regler för Non Pro status. Jag
bekräftar att jag har läst och godkänt att följa Non Pro Code of Conducts and Etics.

Namn:

Datum:

Namnförtydligande:

Deklarationen skickas med epost (använd foto eller scanner) till: kassor@srcha.eu

