
NRHA Sweden Klasser 2022 

För a& kunna starta i NRHA Sweden klasser behöver ry&aren och ägaren vara medlem i 
NRHA Sweden, NRHA.dk, NRHA.no eller NRHA.fi. Om du inte är medlem i NRHA Sweden har 
du ingen möjlighet a& deltaga i NRHA Sweden’s Year End Award. De vunna pengarna i 
NRHA.dk-, NRHA.no- eller NRHA.fi-klasser räknas inte in i Year End Award för NRHA Sweden. 
Har du medlemskap i NRHA Sweden räknas de vunna pengarna NRHA Sweden-klasserna in 
din livsKds prissumma inom NRHA Sweden.  
Year End Award räknas i kategorierna Open, NonPro, Rookie, Youth, Youth Rookie samt green 
rider. 

Added Money 
Får läggas Kll i prissumman för klassen i enlighet med NRHA:s regelbok. Added Money får dock inte 
Kllgodoräknas i Year End Awards. 

Ansökan 
Ansökan om a& få arrangera NRHA Sweden-klasser skall göras på avsedd blanke& (finns på hemsidan 
NRHAsweden.se) och skickas Kll tävlingskommi&éns kontaktperson minst sex veckor före tävlingen. 

Be.regler 
Be&reglerna följer NRHA Handbok eller se undantag för klassens regler 

Domare 
Alla domare med NRHA domarkort, oavse& om det är akKvt eller inte, är godkända a& döma NRHA 
Sweden-klasser. Andra domare ska genomgå NRHA Sweden’s domarutbildning och skriUligen 
godkännas av NRHA Sweden’s domarkommi&é (diplomering). Varje år ska ny& ställningstagande av 
domarkommi&én tas, då diplomeringen endast är gilKg i e& år i taget.   

Eligibilitylist 
Listor som visar hur mycket pengar ry&aren eller hästen har vunnit vid varje årsslut. Dessa är en hjälp 
för ry&aren a& avgöra vilka klasser man har rä& a& starta i.  För NRHA Sweden finns dessa listor på 
NRHAsweden.se.  
LivsKdsprissumman (LTE) inom NRHA kan hi&as på NRHA’s hemsida.  

Full Slate 
Tävling som minst omfa&ar klasserna Open, NonPro, Rookie, Youth samt Greener Than Grass. 

Försäkring 
Alla betalande medlemmar i NRHA Sweden har genom si& medlemskap en försäkring som gäller på 
tävlingar. Utomlands gäller försäkringen i 45 dagar från avresan 

Green Slate 
Tävling som minst omfa&ar klasserna Open, Rookie, Youth samt Greener Than Grass och Any Bit Any 
Age. 
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NRHA Sweden Klasser 2022 

Hästlicens 
Häst ska ha gilKg licens NRHA eller i NRHA Sweden, NRHA.dk, NRHA.no, NRHA.fi för a& få starta i 
NRHA Sweden klasser, undantag är i Any Bit Any Age där det inte finns krav på hästlicens. Det är 
tävlingsarrangörens ansvar a& kontrollera a& licens finns. Hästlicens kommer inte a& kunna lösas på 
plats om inte NRHA Sweden arrangerar tävlingen eller har en monter på plats. För mer informaKon 
om hur man löser licensen, vad den innebär och kostar, se NRHAsweden.se.   

Hjälm 
Alla ry&are som inte har fyllt 18 år, oavse& klass, samt alla deltagare i Youth klasser ska använda 
hjälm i alla NRHA Sweden-klasser samt under all ridning på tävlingsplatsen.  

LivsBds prissumma (LTE) 
Beräknas vid varje årsslut och gäller för hela det följande året. Det är ry&arens skyldighet a& veta hur 
mycket pengar som vederbörande och hästen har vunnit. Håll koll om du klassat ur dig ur någon 
klass.  Vid överskridande av gränser kan pengarna inte Kllgodoräknas och Kllbakabetalning av 
prispengar krävas. Omräkning av valutakurs sker Kll aktuell kurs i samband med rapporteringen 
närhelst den sker och är därmed slutgilKg. 

Medlemskap  
MedlemsavgiU skall vara betald för innevarande år innan start, det gäller både hästägare och ry.are. 
Om medlemskap inte har betalats kan prispengarna inte Kllgodoräknas Kll Year End Awards. 
Medlemskap kommer inte a& kunna lösas på tävlingsplats om inte NRHA Sweden arrangerar 
tävlingen eller har en monter på plats. Medlemskap som kan lösas är open, nonpro, general, 
supportmedlem och youth. För mer informaKon om hur man löser medlemskap, vad medlemskapen 
innebär och kostar, se NRHAsweden.se.  

Prispengar 
Utbetalas av tävlingsarrangören. Fördelas enligt NRHA’s Schedule A i NRHA:s regelbok.  

Rapportering 
Prissummor och resultat ska rapporteras Kll NRHA Sweden på avsedd blanke& som hämtas på 
NRHAsweden.se.  

Veterinärbesiktning 
NRHA Sweden’s tävlingsklasser kan arrangeras på naKonell och lokal nivå. Har tävlingen naKonell nivå 
skall alla hästar veterinärbesikKgas på tävlingsplatsen innan start i enlighet med Jordbruksverkets 
föreskriUer. På lokal nivå är inte veterinärbesiktning e& krav.  

Exempel: Spring Break och September Rundown är tävlingar på naKonell/internaKonell nivå, det 
innebär a& på dessa tävlingar är veterinärbesiktning är obligatorisk.  

På mindre tävlingar är det inte krav på veterinärbesiktning.  
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Year End Awards 
Beräknas på vunna prispengar enligt kriterierna ovan. Det är styrelsen som utdelar dessa awards och 
som avgör huruvida pengarna kan Kllgodoräknas eller ej.  

Klasser 

9010 NRHA Sweden Rookie (ingår i YEA) 
▪ Öppen för ry&are med nonpro och youth medlemskap  

▪ Ry&aren får inte ha vunnit mer än SEK 2.500 under sin livsKd i NRHA Sweden eller $250 inom 
NRHA för a& få starta.  

▪ Du behöver inte äga hästen. Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om de fyller minst 3 
år under innevarande tävlingsår.  

▪ Rids på valfri betsling oavse& hästens ålder, men vid tränsbe& på två händer och 
stång på en hand. 

9030 NRHA Sweden NonPro (ingår i YEA) 
▪ Öppen för nonpro och youth ry&are  
▪ Hästen måste vara ägd av ry&aren eller dess närmaste familj (se definiKon i NRHA’s regelbok)  
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om de fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår.  
▪ Hästar tävlas på en hand.  

9040 NRHA Sweden Open (ingår i YEA) 
▪ Öppen för alla ry&are med medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.  
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om de fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår.  
▪ Hästar tävlas på en hand. 

9045 NRHA Sweden Ladies: (räknas inte Kll year end awards)  
▪ Öppen för alla kvinnliga ry&are oavse& ålder och medlemskap i NRHA Sweden, undantagen 

supportmedlem. 
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om de fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår.  
▪ Hästar tävlas på en hand. 

9048 NRHA SWeden Men’s: (räknas inte Kll year end awards)  
▪ Öppen för alla manliga ry&are oavse& ålder och medlemskap i NRHA Sweden, undantagen 

supportmedlem.  
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om de fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår.  
▪ Hästar tävlas på en hand. 

9050 NRHA Sweden Novice Horse (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för alla ry&are oavse& medlemskap, undantagen supportmedlem.  
▪ Hästar som ej vunnit mer än SEK 1.000 eller $100 i NRHA eller NRHA Sweden-earnings får 

starta klassen. Alla ry&are äger rä& a& starta oavse& livsKdssumma.   
▪ Hästen måste fylla minst 3 år under innevarande tävlingsår. 
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▪ Rids på valfri betsling oavse& hästens ålder, men vid tränsbe& på två händer och stång på en 
hand. 

9065 NRHA Sweden Youth Rookie (ingår i YEA) 
▪ Öppen för ungdomar t.o.m 19 år, om man är 18 år den första januari. Fyller man 19 år den 

första januari är du inte Kllgänglig för klassen. 
▪ Inga hingstar får tävla i Youth klasser. I övrigt äger alla hästar rä& a& starta oavse& ålder som 

fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår. 
▪ Ry&aren får ej vunnit mer än SEK 500 i sin livsKd i NRHA Sweden eller $50 i NRHA. 
▪ Du behöver inte äga hästen. 
▪ Rids på valfri betsling oavse& hästens ålder, men vid tränsbe& på två händer och stång på en 

hand. 

9070 NRHA Sweden Juvenile Horse (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för professionella ry&are (open ry&are) 
▪ Öppen för fyraåriga hästar. Rids på valfri betsling, men vid tränsbe& på två händer och stång 

på en hand. 

9075 NRHA Sweden Youth (ingår i YEA) 
▪ Öppen för ungdomar t.o.m 19 år, om man är 18 år den första januari. Fyller man 19 år den 

första januari är du inte Kllgänglig för klassen. 
▪ Du behöver inte äga hästen. 
▪ Inga hingstar får tävla i Youth klasser. I övrigt äger alla hästar rä& a& starta oavse& ålder om 

hästen fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.  
▪ Rids på en hand. 

9080 NRHA Sweden Greener Than Grass (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för ry&are med nonpro eller youth medlemskap 
▪ Du behöver inte äga hästen för a& få starta 
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om den fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår.  
▪ Ry&are får ej ha vunnit mer än SEK 500 under sin livsKd i NRHA Sweden, eller $50 inom NRHA 

för a& få starta. 
▪ Rids på valfri betsling oavse& hästens ålder, men vid tränsbe& på två händer och stång på en 

hand. 

9081 NRHA Sweden Any Bit Any Age (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för alla ry&are med medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.    
▪ Du behöver inte äga hästen 
▪ Alla hästar äger rä& a& starta oavse& ålder om hästen fyller minst 3 år under innevarande 

tävlingsår. 
▪ Rids på valfri betsling oavse& hästens ålder, men vid tränsbe& på två händer och stång på en 

hand. 
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9090  NRHA Sweden Maturity Open (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för alla ry&are med medlemskap i NRHA Sweden, undantaget supportmedlem.  
▪ Öppen för alla hästar nio (9) år och äldre. Hästen ska alltså fylla minst 9 år under innevarande 

tävlingsår. 
▪ Hästar tävlas på en hand. 

9092  NRHA Sweden Maturity NonPro (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för ry&are med nonpro eller youth medlemskap 
▪ Hästen måste vara ägd av ry&aren eller dess närmaste familj (se definiKon i NRHA’s regelbok)  
▪ Öppen för alla hästar som fyller minst nio (9) år under innevarande tävlingsår.   
▪ Hästar tävlas på en hand. 

9095  NRHA Sweden Maturity Youth (räknas inte Kll year end awards) 
▪ Öppen för ungdomar t.o.m 19 år (om man är 18 år den första januari) 
▪  Öppen för alla hästar som fyller minst nio (9) år under innevarande tävlingsår. Inga hingstar 

får tävla i Youth klasser. 
▪ Ry&aren behöver inte äga hästen. 
▪ Alla ry&are skall använda hjälm i denna klass. Hästar tävlas på en hand. 
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NRHA Sweden Green Reiner-klass 

Denna klass är 5ll för dig som är helt ny och ”grön” inom reining. Klassen har sina fördelar för 
dig som ännu inte är stabil med aD exempelvis rida på en hand eller byta galopp. 

För aD få delta i en Green Reiner-klass behöver du först och främst uppfylla kraven nedan 
(regler). Om du kvalificerar för klassen kan du i slutet av året ha möjligheten aD tävla om en 
bältesbuckla där den personen som samlat in mest greenpoäng under innevarande år vinner 
årets buckla för Green Reiner-klassen. Du behöver då ha startat i en NRHA Sweden Green 
Reiner-klass eller flera Green Reiner-klasser under samma år. Under tävlingarna samlar du 
ihop greenpoäng genom eD poängsystem där varje tävlande får poäng. Poängen delas ut 
beroende på hur många som anmält sig i klassen och uppdateras eRer varje NRHA Sweden-
tävling, se exempel nedan. 

Om du deltagit i en Green Reiner-klass med 5 deltagande i klassen blir poängfördelning 
följande:  

1:a plats: 5 greenpoäng 

2:a plats: 4 greenpoäng 

3:e plats: 3 greenpoäng 

4:e plats: 2 greenpoäng 

5:e plats: 1 greenpoäng 

Dessa poängen samlar du ihop för varje Green Reiner-klass du deltar i under året, även 
kvalklassen på September Rundown räknas. Sedan läggs dina poäng ihop inför finalklassen 
på September Rundown. De 10 ryDarna med högst poäng inför finalklassen kommer sedan 
bli kallade 5ll finalen, där årets vinnare för Green Reiner-klassen koras. Det är därför endast 
de 10 ryDarna som blivit kallade som får delta i finalklassen.  

Om du inte nåD upp 5ll 10 greenpoäng eller tjänat mer än 200kr/20$ i life5me earnings kan 
du tävla i Green Reiner-klasserna nästkommande år igen. Dina greenpoäng kommer då 
nollställas inför finalen för innevarande år men ligger dock kvar som life5me poäng för 
uppklassning.  

Har du dock samlat ihop 10 greenpoäng kan du inte tävla i Green Reiner-klassen 
nästkommande år. Se exempel nedan. 

Exempel 1: Under år 2021 tjänar du ihop 9 poäng och under år 2022 8 poäng. Det betyder aD 
du inte får rida Green Reiner-klassen år 2023 och nästkommande år.  

Exempel 2: Under 2021 tjänar du ihop 10 poäng. Det betyder aD du inte får starta Green 
Reiner-klasserna under 2022 och nästkommande år. 



Regler  

NRHA’s regelbok följs med undantag av nedanstående punkter; 

• Du får rida på två händer och stångbeD, tränsbeD eller bosal oavseD ålder på häst, 
alterna5vt på stångbeD, tränsbeD eller bosal och en hand. Du får dock inte, under 
bedömning (när du genomför diD mönster), växla med aD rida på en eller två händer 
eller byta tygelhand om du rider på en hand. 

• Enkelt galoppombyte är 5llåtet (max 2 trav- eller skriDsteg). 

• Du behöver inte äga hästen du startar. 

• NRHA Sweden medlemskap för ryDare krävs (open eller non-pro status) 

• NRHA Sweden medlemskap för hästägare krävs ej 

• Hästen behöver inte inneha licens i NRHA eller NRHA Sweden 

• NRHA mönster 1-16 kan användas, dock gäller punkt 1, dvs enkla byten är 5llåtet. 

• Du får inte ha tjänat mer än 200kr/ 20$ (life5me earnings) eller ha 10 greenpoäng.  

*OBS! DeDa är inte samma klass som Greener Than Grass. I Greener than grass samlas inte
poäng utan du får eventuella earnings i kronor som bara används i uppklassningssystemet.
Inte heller Youth-poäng räknas som greenpoäng.


	För att kunna starta i NRHA Sweden klasser behöver ryttaren och ägaren vara medlem i NRHA Sweden, NRHA.dk, NRHA.no eller NRHA.fi. Om du inte är medlem i NRHA Sweden har du ingen möjlighet att deltaga i NRHA Sweden’s Year End Award. De vunna pengarna i NRHA.dk-, NRHA.no- eller NRHA.fi-klasser räknas inte in i Year End Award för NRHA Sweden. Har du medlemskap i NRHA Sweden räknas de vunna pengarna NRHA Sweden-klasserna in din livstids prissumma inom NRHA Sweden.
	Year End Award räknas i kategorierna Open, NonPro, Rookie, Youth, Youth Rookie samt green rider.
	Added Money
	Får läggas till i prissumman för klassen i enlighet med NRHA:s regelbok. Added Money får dock inte tillgodoräknas i Year End Awards.
	Ansökan
	Ansökan om att få arrangera NRHA Sweden-klasser skall göras på avsedd blankett (finns på hemsidan NRHAsweden.se) och skickas till tävlingskommitténs kontaktperson minst sex veckor före tävlingen.
	Bettregler
	Bettreglerna följer NRHA Handbok eller se undantag för klassens regler
	Domare
	Alla domare med NRHA domarkort, oavsett om det är aktivt eller inte, är godkända att döma NRHA Sweden-klasser. Andra domare ska genomgå NRHA Sweden’s domarutbildning och skriftligen godkännas av NRHA Sweden’s domarkommitté (diplomering). Varje år ska nytt ställningstagande av domarkommittén tas, då diplomeringen endast är giltig i ett år i taget.
	Eligibilitylist
	Listor som visar hur mycket pengar ryttaren eller hästen har vunnit vid varje årsslut. Dessa är en hjälp för ryttaren att avgöra vilka klasser man har rätt att starta i.  För NRHA Sweden finns dessa listor på NRHAsweden.se.
	Livstidsprissumman (LTE) inom NRHA kan hittas på NRHA’s hemsida.
	Full Slate
	Tävling som minst omfattar klasserna Open, NonPro, Rookie, Youth samt Greener Than Grass.
	Försäkring
	Alla betalande medlemmar i NRHA Sweden har genom sitt medlemskap en försäkring som gäller på tävlingar. Utomlands gäller försäkringen i 45 dagar från avresan
	Green Slate
	Tävling som minst omfattar klasserna Open, Rookie, Youth samt Greener Than Grass och Any Bit Any Age.
	Hästlicens
	Häst ska ha giltig licens NRHA eller i NRHA Sweden, NRHA.dk, NRHA.no, NRHA.fi för att få starta i NRHA Sweden klasser, undantag är i Any Bit Any Age där det inte finns krav på hästlicens. Det är tävlingsarrangörens ansvar att kontrollera att licens finns. Hästlicens kommer inte att kunna lösas på plats om inte NRHA Sweden arrangerar tävlingen eller har en monter på plats. För mer information om hur man löser licensen, vad den innebär och kostar, se NRHAsweden.se.
	Hjälm
	Alla ryttare som inte har fyllt 18 år, oavsett klass, samt alla deltagare i Youth klasser ska använda hjälm i alla NRHA Sweden-klasser samt under all ridning på tävlingsplatsen.
	Livstids prissumma (LTE)
	Beräknas vid varje årsslut och gäller för hela det följande året. Det är ryttarens skyldighet att veta hur mycket pengar som vederbörande och hästen har vunnit. Håll koll om du klassat ur dig ur någon klass.  Vid överskridande av gränser kan pengarna inte tillgodoräknas och tillbakabetalning av prispengar krävas. Omräkning av valutakurs sker till aktuell kurs i samband med rapporteringen närhelst den sker och är därmed slutgiltig.
	Medlemskap
	Medlemsavgift skall vara betald för innevarande år innan start, det gäller både hästägare och ryttare. Om medlemskap inte har betalats kan prispengarna inte tillgodoräknas till Year End Awards. Medlemskap kommer inte att kunna lösas på tävlingsplats om inte NRHA Sweden arrangerar tävlingen eller har en monter på plats. Medlemskap som kan lösas är open, nonpro, general, supportmedlem och youth. För mer information om hur man löser medlemskap, vad medlemskapen innebär och kostar, se NRHAsweden.se.
	Prispengar
	Utbetalas av tävlingsarrangören. Fördelas enligt NRHA’s Schedule A i NRHA:s regelbok.
	Rapportering
	Prissummor och resultat ska rapporteras till NRHA Sweden på avsedd blankett som hämtas på NRHAsweden.se.
	Veterinärbesiktning
	NRHA Sweden’s tävlingsklasser kan arrangeras på nationell och lokal nivå. Har tävlingen nationell nivå skall alla hästar veterinärbesiktigas på tävlingsplatsen innan start i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter. På lokal nivå är inte veterinärbesiktning ett krav.
	Exempel: Spring Break och September Rundown är tävlingar på nationell/internationell nivå, det innebär att på dessa tävlingar är veterinärbesiktning är obligatorisk.
	På mindre tävlingar är det inte krav på veterinärbesiktning.
	Year End Awards
	Beräknas på vunna prispengar enligt kriterierna ovan. Det är styrelsen som utdelar dessa awards och som avgör huruvida pengarna kan tillgodoräknas eller ej.
	Klasser
	9010 NRHA Sweden Rookie (ingår i YEA)
	Öppen för ryttare med nonpro och youth medlemskap
	Ryttaren får inte ha vunnit mer än SEK 2.500 under sin livstid i NRHA Sweden eller $250 inom NRHA för att få starta.
	Du behöver inte äga hästen. Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om de fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Rids på valfri betsling oavsett hästens ålder, men vid tränsbett på två händer och stång på en hand.
	9030 NRHA Sweden NonPro (ingår i YEA)
	Öppen för nonpro och youth ryttare
	Hästen måste vara ägd av ryttaren eller dess närmaste familj (se definition i NRHA’s regelbok)
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om de fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Hästar tävlas på en hand.
	9040 NRHA Sweden Open (ingår i YEA)
	Öppen för alla ryttare med medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om de fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Hästar tävlas på en hand.
	9045 NRHA Sweden Ladies: (räknas inte till year end awards)
	Öppen för alla kvinnliga ryttare oavsett ålder och medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om de fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Hästar tävlas på en hand.
	9048 NRHA SWeden Men’s: (räknas inte till year end awards)
	Öppen för alla manliga ryttare oavsett ålder och medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om de fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Hästar tävlas på en hand.
	9050 NRHA Sweden Novice Horse (räknas inte till year end awards)
	Öppen för alla ryttare oavsett medlemskap, undantagen supportmedlem.
	Hästar som ej vunnit mer än SEK 1.000 eller $100 i NRHA eller NRHA Sweden-earnings får starta klassen. Alla ryttare äger rätt att starta oavsett livstidssumma.
	Hästen måste fylla minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Rids på valfri betsling oavsett hästens ålder, men vid tränsbett på två händer och stång på en hand.
	9065 NRHA Sweden Youth Rookie (ingår i YEA)
	Öppen för ungdomar t.o.m 19 år, om man är 18 år den första januari. Fyller man 19 år den första januari är du inte tillgänglig för klassen.
	Inga hingstar får tävla i Youth klasser. I övrigt äger alla hästar rätt att starta oavsett ålder som fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Ryttaren får ej vunnit mer än SEK 500 i sin livstid i NRHA Sweden eller $50 i NRHA.
	Du behöver inte äga hästen.
	Rids på valfri betsling oavsett hästens ålder, men vid tränsbett på två händer och stång på en hand.
	9070 NRHA Sweden Juvenile Horse (räknas inte till year end awards)
	Öppen för professionella ryttare (open ryttare)
	Öppen för fyraåriga hästar. Rids på valfri betsling, men vid tränsbett på två händer och stång på en hand.
	9075 NRHA Sweden Youth (ingår i YEA)
	Öppen för ungdomar t.o.m 19 år, om man är 18 år den första januari. Fyller man 19 år den första januari är du inte tillgänglig för klassen.
	Du behöver inte äga hästen.
	Inga hingstar får tävla i Youth klasser. I övrigt äger alla hästar rätt att starta oavsett ålder om hästen fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Rids på en hand.
	9080 NRHA Sweden Greener Than Grass (räknas inte till year end awards)
	Öppen för ryttare med nonpro eller youth medlemskap
	Du behöver inte äga hästen för att få starta
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om den fyller minst 3 år under innevarande tävlingsår.
	Ryttare får ej ha vunnit mer än SEK 500 under sin livstid i NRHA Sweden, eller $50 inom NRHA för att få starta.
	Rids på valfri betsling oavsett hästens ålder, men vid tränsbett på två händer och stång på en hand.
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