
Hälldalla Halloween Show 01-03 November 
2  2019

TLReining Shows Hälldala Ranch 

01-03 november 2019
Hälldala Ranch-Tomelilla 

NRHA, Entry Level and SRHA klasser 

Domare: James Gerdes Hansen 

Ringsteward: Suzannah Karlsen 

Show Management: TLReining Shows Norway 

Tävlingssekreterare: Tony LLarena 

NRHA Show Rep: Inger Larsson 

Plats: 

N:Kverrestad 410, Hälldala Ranch 

SE-273 96 Tomelilla 

Sweden 

Betalning skall senast 18t Oktober 2019 finnas på 

Hälldalas konto: 

Bankgiro. 389-3542 

BANK konto: 9570-525 126 699-4 

IBAN:SE8495700000005251266994 

BIC: SPSDSE23 

Anmälningar: 

Sendes elektronisk senast den 18 oktober 2019 

till: e-post: post@tlreining.no 

Du måste också skicka en kopia av ditt medlemskort i 

NRHA av SRHA och hästlicensen 

Allt ska vara betalt innan ankomst till tävlingsplatsen. 

Detta gäller alla inga undantag ges. 

Avgifter: 

Klasserna ingår domaravgift i anmälningsavgiften. 

NRHA/SRHA klasser har 50% retainage. Klasseavgift: 

Se anmälingsskjema 

Officecharge: 300 sek 

Veterinärbesiktning: 300 sek

Efteranmälning: 400 sek (efter 18 Oktober) 

Camping inkl.el: 500 sek för hela tävling 

Camping med elplats/dag 250 sek 

Camping utan elplats inne på campingområdet 250 sek. 

Box:1450 kr för hela showen (inc 2 spånball inngår) 
Tack Box 1200 sek 

Box pr dag: 650 sek 

Ekstra spån: 120 sek 

Hösilage 50 kg baler: 300 SEK
Hösilage 325 kg: 1500 SEK inkl moms
kontakt Inger Larsson på mobil +46 708450 150

Box: Bookas og betalas med anmälning 

Bestellda boksar vil bli belastet bestilleren! 

Ankomst tidigast onsdag 30 oktober kl. 14.00

Övriga tider avtalas på tlf. + 46 708 450 150
OBS!Box måste tömmas vid avresa.Ikke rengjorte     

bokser debiteras med skr 500,-  

Öppettider för Show Office 

Torsdag 12. 00– 20.00 

Fredag 08.00 – 20.00 

Lördag 08.00 – 20.00 

Söndag 08.00 – 2 tim. efter sista klass 

Added Money & Premier 

NRHA Open :$ 250 Plaquet +Rosett  

NRHA Int. Open : $ 150 Plaquet +Rosett 

NRHA Ltd Open: $150 Plaquet+Rosett 

NRHA Non Pro : $ 250 Plaquet+Rosett 

NRHA Int. Non Pro: Jackpot Plaquet +Rosett  

Ltd Non Pro: Jackpot Plaquet +Rosett 

NRHANov HorseOpen/NonProL1:Jackpot Plakett+Rosett 

NRHANovHorse Open/Non Pro L2: Jackop Plaket+Rosett 

NRHA Rookie Pro: JackpotPlakett +Rosett 

NRHA Rookie L1 & L2: Jackpot Plakett+Rosett 

NRHA Youth: Jackpot Plakett+Rosett 

NRHA Entry&Level: Jackpot+Rosett 

SRHA: Jackpot+Rosett 

Prisutdelning 

De tävlande i klassen ombeds medverka 
sittande på sina hästar vid alla prisutdelningar. 
Topp 3-placering måste delta i segerceremonin 
i showkläder och med häst. Visa respekt för 
dina medkonkurrenter och våra sponsorer 

Utbetalningar: 

Pengar som vunnits vid denna tävling utbetalas till ryttaren på 

tävlingsplatsen i möjligaste mån. Tillse att du har Swish, eller 

kontonummer tillgängligt efter tävlingens slut så sätter vi över 

pengarna senast 15 dagar efter tävlingens slut. TLReining Shows 

skickar ett statement till den email adress som uppgetts vid anmälan, 

varvid vederbörande skickar ett kontonummer eller swish nummer i 

retur och pengarna överförs. 

För ryttare som inte är bosatta i Sverige dras 15% av skatt på 

prispengar 

Efteranmälningar 

Alla anmälningar till klasser ska göras i show office senast kl 19.00 för 
följande dagens första klass, ettermiddags klasser 3 timer före. 
Startlistor kommer ut ca 2-3 timmar före klassens start, undantaget 
dagens första klasser vars startlistor kommer ut kvällen före. 

Ansvar:
Arrangören friskriver sig från ansvar på skador gällande häst, ryttare, 
tredje person eller utrustning under tävlingen.
GDPR: De personuppgifter som du själv lämnar vid anmälan och för 
ev. utbetalning av prispengar hanterar vi för att följa regelböckerna, 
arrangera och administrera tävlingen.

Etiska regler 
Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och longering på 
tävlingsområdet. Hästens pass måste tas med på tävlingen och skall 
kunna uppvisas vid veterinärbesiktning eller vid efterfrågan. Hästarna 
ska vara vaccinerade mot hästinfluenza. 

Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid all ridning 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlinsområdet och 
ridning på hästar som visar hälta eller tecken på sjukdom medför 
uteslutning från tävlingen utan återbetalning! 

mailto:post@tlreining.no
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TLReining Shows Hälldala Ranch 
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Hälldala Ranch-Tomelilla 

NRHA, Entry Level and SRHA klasser 

Återbetalningar 

Vid sjukdom eller sjuk häst måste vi ha sjukintyg / veterinärintyg senast den 30/5 och 100% av betald startavgift betalas

tillbaka. Inga andra avgifter såsom box, veterinäravgift, office charge återbetalas. 

OBS! Ryttare, ägare samt hästs NRHA, SRHA papper måste vara showoffice tillhanda före hästens första start! INGEN häst 

tillåts starta om samtliga papper ej är i ordning. Inga undantag! 

Varje tävlande ansvarar för sin hästs säkerhet vid uppstallning i boxarna så även på hela tävlingsplatsen. 

Veterinärbesiktning: 

Veterinärbesiktning sker på anvisad plats kl. 07.30-08.30 alla dager
Startande i första klassen har företräde OM dom finns på plats kl 07.30. Alla hästar skall besiktas varje dag innan tävling. 

*OBS! Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2-virus Grundvaccinerade plus 1 gång per år efter det. Sista

vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag.

Restaurant: Håller öppet från onsdag eftermiddag. Serverar frukost, lunch och kvällsmeny. Alltid hamburgare, toast mm 

under dagarna. 

Logi/Boende i närheten: 

Hälldala Ranch har en del boende alternativ, kontakta Inger Larsson på inger@larsson-qh.com 

På Hälldalas Ranch hemsida ligger även ett dokument där det finns övernattningsplatser runt om oss 

med kontaktinfo:  http://www.halldalaranch.se/wp-content/uploads/Boende.pdf 
https://www.österlen.se/bo-pa-osterlen/ 
https://www.osterlengarden.se/?fbclid=IwAR0NsTnqPo4yddorha2-M8-K24wvzrEfxMDjXd8ZagQjeaKVsIkO-dWEg-A

Reservation: 

Vi reserverar oss mot prishöjningar utanför TLReining Shows og Hälldala Ranch's kontroll. 

Växlingskursen vi tillämpar är satt av NRHA och finns på NRHAs hemsida. 

Vi reserverar oss för förändringar i klassordningen påbjudna av få eller många tävlande! 

Tävlingen kan ställas in vid smittsamma sjukdomar och/eller på grund av omvärldsfaktorer utanför TLReining Shows og 

Hälldala Ranch's 

kontroll. 

Meddelas på www.tlreining.no og www.halldalaranch.se 

FB:https://www.facebook.com/tlreiningshows/ 

eller https://www.facebook.com 

Välkommen till årets Halloween Show

mailto:showoffice@tphsweden.se
mailto:inger@larsson-qh.com
http://www.kelenkel.se/
http://www.gyllengarden.com/
http://www.tlreining.no/
http://www.halldalaranch.se/
http://www.facebook.com/tlreiningshows/
http://www.facebook.com/H%C3%A4lldala-SpinWin-2123655610988632/


EN SPECIALKLASS ÖPPEN FÖR ALLA RYTTARE GÅR 
LÖRDAG KVÄLL DEN 2 NOVEMBER CA KL. 20.00.

PRISPENGAR:
1. plats: 2.000 SEK + Pokal + Täcke
2. plats: 1.000 SEK + Täcke
3. plats: 500 SEK
4. plats: 300 SEK
5. plats: 250 SEK
6. plats: 200 SEK
7. plats: 150 SEK
8. plats: 100 SEK

REGLER: NRHA regelbok. 
BETT REGLER: 
TRÄNSBETT: En eller två händer. STÅNGBETT: En eller två händer. Man får inte byta 
mellan en hand och två händer under ritten. 
ALLA måste medverka under priscermonin (även 0 scores) till häst och med showkläder.
Priscermoni blir en överraskning. MAXIMUM 20 ryttare och MAX EN (1)HÄST per 
ryttare. Om klassen inte blir full kan man efteranmäla med fler hästar per ryttare. 

Använd anmälningsblanketten till Hälldala Halloween Show. 
ENTRY FEE för klassen är 400 SEK. (OBS! INGEN Freestyle Reining!!!)

Vi hälsar alla ryttare och hästintresserade välkomna till Hälldala Ranch 
för en härlig och annorlunda Halloween Helg! 

hälldala
Ghost Ride

2019




