Vi presenterar

Tävlingsprogrammet

Vi har varit på mycket reiningtävlingar i många år och samlat på oss
massor av erfarenhet. Vi har haft många roliga stunder tillsammans och
med våra hästar och vi vill gärna dela med oss och bjuda in er att följa
med oss.
Vi åker iväg för att ha roligt, för att äta gott, för att bo bekvämt och för att
umgås med varandra och såklart våra hästar.
Våra hästar, intresset för sporten reining och tävlingar är det som knyter
oss samman och som vi kan prata om i oändlighet.
Här kommer massor med information och vi svarar på frågorna:
• Vad är en reiningtävling?
• Vad betyder Non pro eller Open?
• Vilka klasser kan jag vara med i ?
• Träning?
• Vart man kan åka och tävla och hur det går till?
• Vad behöver jag för häst?
• Kan man vinna pengar ??
Du som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta mig.
Helene Hokkanen
0735-119191
Helene.hokkanen@hotmail.com

Vad är en reiningtävling?
I reining rider man ett mönster inför en domare. Mönstret rid främst i galopp
och innehåller olika manövrar. De mest spektakulära och svåra är spin och
slidestop. Med rätt utbildad häst kan alla vara med och rida reining.
På en tävling finns en mängd olika klasser från nybörjarklasser till
avanserade klasser.

Vad ska jag ha för häst?
Det bästa är att ha en häst som redan har tävlat lite eller är utbildad så långt
att den är tävlingsklar. Det blir då lättare att koncentrera sig på att skapa sig
egen tävlingserfarenhet. Ju bättre häst desto bättre resultat och lättare att
tävla. Vi hjälper dig att hitta den rätta hästen.

Vilka klasser ska jag var med i?
Just vilken klass som kan passa dig beror på din erfrenhet och vad du har för
häst. Det finns klasser för alla på en reiningtävling. Vi hjälper dig att anmäla
till rätt klasser

Non-Pro eller Open
Klasserna delas in i No-Pro eller Open
I Non-Proklasser tillåts inte ryttare som tjänar pengar på att rida och träna
andras hästar att vara med. Här kan du tävla mot andra ”Non-Pros” och du
måste här äga hästen du tävlar. Vill du tävla själv så väljer du alltså NonProklass.
Open klasser betyder att alla får vara med och här är konkurrensen som
störst. Om du har en häst som ska tävlas av Helene så kommer de starta
Open klass.
Ibland kan det vara tryggt att få se sin häst tävlad av proffs innan du själv ger
dig in på tävlingbanan.

Träning
Vi kommer lägga upp en plan för dig häst som kommer följa vårt
träningsprogram. Det bästa är att ha hästen i full träning hos oss och komma
hit och träna och få hjälp till och under tävlingarna.

Finns det pengar att vinna?
Ja det finns pengar att vinna i de stora tävlingarna. Vi hjälper dig att hitta de
tävlingar som ger mest vinstpengar i förhållande till konkurrens och egna
chanser . Det finns klasser med prispengar upp till ca 35 000 euro för den
som kommer upp i högsta nivån.

Tävling på hemmaplan
För att få tävlingserfarehet kan det vara bra att börja med att tävla på hemma
plan. Svenska föreningar som SRHA anordnar en del tävlingar på Axevalla
tex. Vi hjälper dig att anmäla och ta dig igenom alla förberedelser ända till och
med tävlingsstarten.

Tävla utomlands
Många tror att de måste vara framgångsrika och erfarna innan de lämnar
landet för att tävla. Så behöver det inte vara. Föreningar i andra länder i
Europa anordnar tävlingar på alla nivåer också, dessutom få man se lite av
Europa som man kanske inte sett förut. Vi ser det som en stor fördel att åka
iväg lite längre för att få mer erfarenhet och dessutom få se de allra bästa i
Europa tävla i sina klasser. Har du en riktigt bra häst kan du få se den starta
och tävla mot de bästa med Helene som ryttare!

Hur ska jag börja?
Känns allt svårt och nytt och du vet inte hur du skall börja? Kontakta oss så
kommer vi hjälpa dig igenom alla frågor. Kom ihåg att alla är nybörjare någon
gång och inga frågor är för dumma för att ställas.

