SRCHA tackar alla som tagit sig tid att svara på frågorna!
Formuläret fanns på webbsidan mellan 161001 - 161115 och på den öppna träffen 15 oktober på Axevalla.

Antal svar:

43 st

9 st manuella
34 st via webben

Har du tävlat reined cowhorse under 2016?
Ja:
Fullt mönster:
Boxning:
Youth:
Antal tillfällen:
Nej:

14
9
6
1
2 st_ 1 ggr

6 st_ 2 ggr

1 st_ 3 ggr

2 st_ 4 ggr

28

Vad har du saknat mest under säsongen?.........................................................................................................................................................
2 st_spridning på tävlingsplatser
PEMemorial
NRCHA klasser
vårtävling
en säkrad tävlingskalender, känns osäkert om en/flera tävlinar blir av
flera av cowhorseryttarna
tävlingar som erbjuder både rid och koklasser
mer tävlingar

Om nej, varför? Du kan givetvis ha flera anledningar
Jag eller min häst har varit skadad eller föräldraledig:
11
Jag har prioriterat träning istället:
12
Ekonomin räckte inte till:
14
Årets tillfällen passade inte i min kalender:
3
”Min” klass erbjöds inte:
1
Vilken är det du saknar?..........................................................................……….……………………………………………………………………………………………………..
ranch cutting
1
allbreeds, reining, aphc
1
step up boxing
1
ingen klass
1
För långt att åka:
4
Har tappat sugen att tävla:
1
Känner mig inte redo än:
14
Vad kan vi göra för att du ska våga prova ?..................................................………………………………………………………………………………………………………..
2 st_ligger på mig att våga ta steget
känns som att nybörjarklasser innehåller tävlande som inte riktigt är nybörjare längre, känns tufft att våga då, se över systemet så vågar kanske fler
anordna WD igen för att få inomhus som första tävling,det känns behagligare, mer att tänka på och mycket runt omkring som stör vid utomhustävling
jag behöver träna innan, men om vi varit i iform vågar jag oavsett
någon sorts träningstävling med "mentor" som kan ge råd, hjälpa till på banan och ge bedömning på hur man genomfört och förvaltat de råd/tips man fått
green as grass-klasser

träningstävling
Annat: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 st_ny häst i träning/ej färdig än
valt mellanår för hästen
tävlingstrött och byte av hästar i stallet

Vilka anledningar tror du orsakar att antalet tävlande minskar?
Skadade/föräldralediga hästar/ryttare:
5
Prioriterar träning före tävling:
13
För höga kostnader:
27
Fel datum:
2
För långt att åka:
8
Fel anläggning:
1
För många tävlingar:
8
För få tävlingar:
5
Fel arrangör:
För lite prispengar:
10
Nuvarande utformning för Year End Awards:
1
Föreningens nuvarande styrelse:
1
Brist på förtroende/historiska händelser:
5
Annat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tror att fler åkt utomlands iår för tävling
många tävlingar ligger tätt på kort säsong jmf hopp/dressyr som tävlar även vintertid
tröttnat/tappat intresset för att tävla och tränar mer istället
upplevt få "säkra" tävlingsdatum och därför inte valat satsa omfattande o kostbar träning för dessa tillfällen som inte känts helt säkrade
man lägger pengarna på bra träning istället för tävling - får ut mer ko tid på träning - dyrt att tävla och långt att åka
många som drar åt olika/sitt eget håll istället för att tillsammans göra stora tävlingar, många discipliner blir mer publik och kan locka fler att prova, blir nya medlemmar
tävlingar krockar och för lite tid till återhämtning under intensiv tävlingsäsong
boxkostnaden drar ner antal, mellanår, många hade planerat säsong som sen inte blev av t ex Åby, tävlingar på varandra, fler aktörer, SRCHA har tappat HW till NCHAs
vet inte

Planerar du att tävla nästa år?
Ja:
Fullt mönster:
Boxning:
Youth:
Nej:

37
23
15
2
7

Vilken storlek på tävlingar vill du ha?
Stora shower:
33
Små shower:
24
Varför?....................................................................................................................................................................................................................................................................
10 st_variation/behöver båda
innehållet på en show spelar mer roll än storleken
med små eller klubbtävlingar med spridning ute i landet (mindre avskräckande för många) då hade man fått till fler stora event också
mångfald med CU, HW, WC, RE och timed events för att gemensamt bruka kor och tilltala fler. T ex timed events ryttare kanske börjar titta på nån av de andra och vilja prova

Små shower:

Stora shower:

5 st_ våga ge sig ut/nybörjare
2 st_ mindre/enklare för återväxt
2 st_ mindre kostnad lättare att ta ledigt, tillgänglighet kännas större
vill satsa och utvecklas som ryttare
jag gillar stora shower och älskar att vara iväg lite längre
ger mer när man ändå åker
mer konkurrens och träffar allt gammalt härligt folk
mer klasser, mer publik så sporten, tränarna, ryttarna får möjlighet att visa upp sig

Antal dagar?
2 dagar:
fler än 2 dagar:
1 dag:
mindre än 1 dag:

32
9
10
0

Klasser du vill ska erbjudas?
SRCHA:
31
NRCHA:
15
AQHA:
25
APHA:
7
ApHC:
4
Allbreeds:
25
Ja, endast Cowhorse-klasser:
1
Nej, Cowhorse-klasser tillsammans med:
Cutting:
23
Reining:
30
Herdwork:
30
Fler klasser jag vill ha på samma tillfälle: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Youth Bridle, Youth Boxing
1
Ranch klasser generellt
1
Ranch Riding
5
Ranch Trail
2
TR, WH
1
TP, CP, TS
3
Koklasser generellt
2
Ridklasser generellt
2
NRHA reining
1
Roping
1
prova på klasser
1
Versatile cup
1
2 boxnings-klasser /dag
1
Barrels and Poles
2
Gör det till ett event, dra publik, mycket reklam utåt a la tornerspelen/medeltidsveckan, cowhorse är lika spännande, bra priser och prispengar
drar fler tävlande, vore kul med utländska ryttare och ett samarbete med ERCHA

Vart vill du tävla?
Axevalla:

Ja:

32

Nej:

1

Chappen:
Ja:
32
Nej:
3
HjoKo:
Ja:
31
Nej:
5
Jultorp Ranch:
Ja:
24
Nej:
10
Flera förslag på anläggningar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per Larsson x 2 ställen, Star QH i Habo, Levin QH, Jocke P, Walle, Magnus G, Ronny Å, Bökeberg, Bollerup, Hälldala Ranch, Grevagården
närmare stockholm
2 x någonstans i Småland, Blekinge, Skåne
jag kontaktar er om jag hittar en bra anläggning gärna norröver för tillgänglighet över landet
hade inte underlaget varit ett problem: större arenor/arrangemang typ Friends o liknande
en central anläggning m stor arena och bra underlag lätt för allmänheten att ta sig dit, Göteborg var en bra idé synd att den inte blev av
endagars behöver ingen uppstallning (borde då finnas fler alternativ med lägre kostnader)

Jag vill tävla:

Utomhus:

32 Inomhus:

34

När på säsongen vill du tävla?
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Augusti:
September:
Oktober:

23
32
36
37
37
35
24

Tycker du att SRCHA ska arrangera sina egna tävlingar?
Ja:
Nej:

24
7

Tycker du att SRCHA ska samarbeta med andra föreningar och vem då i första hand?
Ja:
37
NCHA-S:
18
SRHA:
17
SQHA:
18
SPHA:
7
ApHC:
4
Allbreeds:
13
Annan förening eller arrangör:………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………..
Monika W
1
SWR
1
HCWR
1
WRAS
2
generellt över gränserna/samarbeta
1
Nej:
2

Är DU intresserad av att vara medlem även i NRCHA? Mer info på http://www.srcha.eu/nrcha - läs innan!
Ja, jag är redan medlem:
Ja, jag är intresserad av att bli medlem:

14
12

Nej:
kanske när jag tävlat mer…

11
1

Tycker du att SRCHA ska vara en godkänd Affiliate till NRCHA?
Ja:
Nej:

Mer info på http://www.srcha.eu/nrcha - läs innan!

34
6

Vill du tävla i NRCHA godkända klasser? Mer info på http://www.srcha.eu/nrcha - läs innan!
Nej, jag är helt nöjd med SRCHA klasser:
Ja, men tillsammans med SRCHA klasser:
Ja, enbart NRCHA är intressant för mig:

26
15
1

Ska SRCHA fortsätta att vara medlemmar i WesternSverige?
Ja:
36
Nej:
1
Om nej, varför?......................................................................................................................................................................................................................................................
ja, för att westernvärlden behöver bli mer eniga och ha ett större samarbete
nej, för deras inriktning att bli etisk kommitée och stå över alla. Ska instället samordna föreningars tävlingar motverka krockar och arbeta för att få ned priset på anläggningar t ex Axevalla
svarar inte nej men undrar vad föreningen får tillbaka eller om det bara kostar pengar?
svarar ja, ge WS nåt åt till ….men de behöver lyssna på ryttarna

Vad är det allra viktigaste för dig när du ska tävla?.................................................................................................................................
12 st_ bra struktur/arrangemang, att allt rullar
10 st_ trevligt folk o arrangörer med bra stämning på plats
6 st_ starttider
6 st _ ekonomi/kostnader
5 st_ ha roligt
4 st_ bra kor
4 st_ bra utbud på klasser/upplägg klassordning
4 st_ tillgång till mat
4 st_ bra boende för hästarna
3 st_ underlaget
3 st_ avstånd
2 st_ tak över bana/inomhus
att veta att en tävling blir av då jag förbereder mig för den
vettiga kostnader för box, klass och boende - att lägga 5-6000 varje gång och finns knappt prispengar gör det hela orimligt
kunna starta flera klasser på samma tävling även paid warm up
stora tävlingar m mycket deltagare o folk runtomkring, tävla o hänga m likasinnade
bra djurhållning, nolltoleras mot skitsnack, boende för ryttare
att alla nivåer är välkomna
prispengar/sponsrade priser minimum prispengar om vinner klass ska prispengarna betala klassen
att man ska våga fråga om hjälp/råd, välkomnande
att alla engagerar sig och hjälps åt för att allt ska gå ihop

Hur ökar vi antalet youth ryttare?..................................................................................................................................................................................
10 st_ ta hjälp av tränare/ordna youth-träningar/ridläger
8 st_ lägre/reducerade priser

4 st_ kolla SQHA/SPHA ungdomssatsning
2 st_ bra attityd från vuxna förebilder
2 st_ anpassa tävlandet så nybörjare vågar ställa upp/fler lätta klasser/insteg
2 st_ bjuda in till prova på ridning
2 st_ ungdomsträffar
lätta klasser
mycket reklam
blåbärsklasser
skapa communityn
mer lokala tävlingar
andra barnklasser på tävlingarna t ex gymkhana
alla inom western måste bli mer öppna för dom omkring oss o bli mer positiva
sandlådenivå på osämja och att vi är väldigt privata gör inte ungdomar eller deras föräldrar trygga med att komma in i vår värld
information till lokala klubbar om WC, CU och ranchgrenar
lokala entreprenörer på föreningsnivå där youth kan ställa frågor och få gehör för sina intressen
tränare måste våga pusha sina elever att våga komma ut
möjlighet att tävla lånad häst utan krav på ägarskap
krävs inte en speciell ras
ridskolor? visa upp grenen
erbjuda flera klasser
RSNC Sweden
cuper med bra priser, mer åldersindelade klasser
få igång fungerande tävlingar

Hur ökar vi antalet vuxna som tävlar?......................................................................................................................................................................
7 st_ visa att vi finns/reklam, synas på stora shower med reklam för sporten tex GBG Horse Show, bär reklam på kläder/kepsar
7 st_ lätta klasser/novice/green/insteg/blåbärsklasser
5 st_ öppnare klimat - lättare att komma som ny
5 st_ engagera tränarna mer
4 st_ lägga SRCHA klasser på tävlingar som har många deltagare i andra discipliner
4 st_ bättre stämning bland ryttare
4 st_ lägre boxkostnader
3 st_ sänk/lägre anmälningsavgifter
2 st_ prova på utan att äga hästen
2 st_ mer lokala tävlingar
2 st_ trevlig samvaro på kvällen när tävlingsdagen är slut
2 st_ tränare reklamerar mer o bjuder in till träningar så man når ut till mer folk och breddar deltagare kanske även till andra klubbar och ser om intresse finns
alla inom western måste bli mer öppna för dom omkring oss o bli mer positiva, inte sandlådenivå på osämja och att vi är väldigt privata
tränare måste våga pusha sina elever att våga komma ut
fler tävlingar med färre dagar
mer träningar till bra priser
skaka liv i de som slutat eller har paus
mer herdwork och boxningsklasser
arrangemang kostar pengar/vi ryttare får acceptera det kostar att tävla - svårt för arrangören att göra jättemycket
att visa att man inte behöver vara proffs för att åka på stor tävling. alla är välkomna. ge hjälp o stöd på tävling
gm attt WS hittar ett fungerande system för att planera tävlingar och samarbeta däremellan
workshops i teori, lära folk, live stream
baka in koavg i anmavg
erbjuda fler klasser
ska anmälan vara hög ska också prispengarna vara där efter annars sänk anmälan

prispengar och meetingpriser
information till lokala klubbar om WC, CU och ranchgrenar
lokala entreprenörer på föreningsnivå där man kan ställa frågor och få gehör för sina intressen
RSNC Sweden
ordna väl fungerande tävlingar till så bra pris som möjligt + framför allt samarbete över alla gränser

Flera synpunkter som du vill ta tillfället att framföra?..........................................................................................................................
3 st_ tack för ett superarbete under 2016
2 st_ anordna även mindre tävlingar t.e.x.i samband m tränare håller boskapsclinic eller hemma hos någon som har boskap lättillgängligt, lägre kostnad, lägre klassavgift
imponerad av sponsring/organisering inför PEM, jättetråkigt att det blev inställt
jag funderar på anläggningar i södra Sverige
jag kan ställa upp som speaker mot lägre ersättning om jag får hjälp så jag också kan tävla någon klass
webbshop, ha en plan B för att inte ställa in, mer energi på prisutdelningar, bra speaker som berättar om klassen, ta bättre hand om sponsorer/VIP
programblad, middag m band och lekar på kvällen,
enkla medl.träffar t ex träning maskin, titta/gå igenom/kommentera ritter av intresse 1ggr/m och utbyta erfarenhet/peppa - växelvis hos olika tränare som för självkostnadspris upplåter sin arena
jag har en bekant som kan vara intresserad av att driva "kiosk" på axevalla
jag förstår att ekonomin är en svår bit för föreningen med följden färre tävlingar/färre tävlande
vad har vi för tränare idag och vad händer hos dem? Presentation på webb
presentation av ekipage på webb, bilder från träningar och tävling
alla verkar trevliga
att vi ryttare slutar klaga så mycket
dyrt att träna o tävla vilket bidrar till att de prioriteras bort - jag tror på en stor tävling/år m även några kända utländska ryttare och ett par dyrare sponsrade prisser (huvudlag, sadel) och prispengar
fler lokala träningar med inhemska tränare, är enklare för oss som är i startskottet att börja som inte riktigt känner folk/tränare och får oss att komma in i gemenskapen
jag ser fram emot 2017
många som drar åt olika/sitt eget håll istället för att tillsammans göra stora tävlingar, många discipliner blir mer publik och kan locka fler att prova, blir nya medlemmar
många youth vet inte vad reined cowhorse är. marknadsför mer, provapå kurser till bra pris och sök bidrag till dom
större satsning på youth och nya medlemmar
cowboy up :)

Anser du att föreningen har en framtid?
Ja:
Nej:
Tveksam

34
1
1

Vad behöver ändras?....................................................................................................
2 st_ fler klasser - även "lättare" - ska man tävla vill man starta i 2-3 klasser även som nybörjare
2 st_ mer samarbete
2 st_ spridningen över landet
se över era priser och alternativa anläggningar
börja marknadsföra Western Days nu
en tävlinsorganisation kan inte överleva om inte tillräckligt många medlemmar också tävlar
visa att det är otroligt kul o lärorikt inne på banan, visa att vi har umgänge och gemenskap utanför banan
lyfta fram sporten. locka ut dem som inte vågar ta steget till tävling.
fortätta att öka tillgängligheten olika geografiska platser ökar möjlihgeten att fler kan gå
mindre gnäll o mera jobb, förenkla processer, mindre byråkrati
fortsätt fokusera på målet- må vara möjligt för alla och envar att tävla - fortsatt mer ideellt arbete
få mer folk att engagera sig m positiv inställning till det gemensamma intresset

SRCHA tackar alla som tagit sig tid att svara på frågorna!

