
VIKING CUP 2023

Viking Cup Kval 1+2 
Plats: 

#NRHA Sweden Spring Break(april), Hälldala Spin & Win (maj) Hälldala Ranch (Liten Trofé + Rosetter, både Open o Non 
Pro) 

Klasser:  
Viking Cup 2023 Non Pro (öppen för green/youth/rookie och non pro ryttare)
Viking Cup 2023  Open (öppen för alla)

FINAL Viking Cup 2023

Plats: Hälldala Halloween Show (okt) Hälldala Ranch (Stor Trofé + Rosetter + prispengar, både Open och Non Pro)
I Non Pro klassens deles i tillegg en sadel til vinneren sponsrad av Western Horsemen.

Klasser:  
Viking Cup 2023 Non Pro (10 bästa green/youth/rookie och non pro ryttare)
Viking Cup 2023 Open (10 bästa)

Regler: Tävlingen är öppen för alla Open och Non Pro/Rookie/Youth/Green ryttare oavsett vilket land i Europa. Cupen är 
fördelad på en Open Cup och en Non Pro Cup. Inget hindrar ekipagen från att starta i alla kvalen dock räknas endast ett 
score (bästa) från varje ritt. För att få starta i finalen måste man rida samma häst i kvalen, och i finalen.  
Bästa kvalscore för varje ekipage och de 10 bästa Open ekipagen och 10 bästa Non Pro ekipagen går till Finalen. Ryttarna 
rider enligt NRHA´regler, stångbett = enhandsfattning 

Avgift 500SEK /ekipage och kvalklass. 

Finalen delas pengarna ut enligt NRHA Pay back Schedule A och stor Trofé. 
20% av startavgiften går till administrativa kostnader. Resterande betalas ut i Finalen! 


	NRHA-Sweden-Klasser-forklaringar-2022.pdf
	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.
	9081 NRHA Sweden Any Bit Any Age (räknas inte till year end awards)
	Öppen för alla ryttare med medlemskap i NRHA Sweden, undantagen supportmedlem.
	Du behöver inte äga hästen
	Alla hästar äger rätt att starta oavsett ålder om hästen 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.
	9090  NRHA Sweden Maturity Open (räknas inte till year end awards)
	Öppen för alla ryttare 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 till year end awards)
	Öppen för ryttare med nonpro eller youth medlemskap
	Hästen måste vara ägd av ryttaren eller dess närmaste familj (se definition 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 till 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.
	Ryttaren behöver inte äga hästen.
	Alla ryttare skall använda hjälm i denna klass. Hästar tävlas på en hand.




