
NRHA Sweden Spring Break 17-22 April  2023TLReining Shows Hälldala Ranch 

Domare 1: Maik Bartman(Germany)
Domare 2: Maj Britt Lemay(Spain)
Show Management: TLReining Shows Norway 
Tävlingssekreterare: Tony LLarena 
NRHA Show Rep: Mats Larsson
Plats: 

N:Kverrestad 410, Hälldala Ranch 
SE-273 96 Tomelilla 
Sweden 

Betalning skall senast 03th April 2023 finnas på 
Hälldalas konto: 

Bankgiro. 389-3542 

BANK konto: 9570-525 126 699-4 

IBAN:SE8495700000005251266994 

BIC: SPSDSE23 

Anmälningar: 

Göres online på showmanager.info senast den 03:e april

Följ instruktionerna och glöm inte ha giltigt medlemskort 
och hästlicens i NRHA 
e-post: shows@tlreining.no
Allt ska vara betalt innan ankomst till tävlingsplatsen. Detta 
gäller alla inga undantag ges.

Avgifter:
I klasserna ingår domaravgift i anmälningsavgiften. NRHA/
NRHA.Sweden har 50% retainage. 
Klassavgift: 
Se www.showmanager.info/online entry
Officecharge: 350 SEK 
Veterinärbesiktning: 300 SEK 
Efteranmälning: 400 SEK (efter 03 april)
Camping inkl.el: 950 SEK för hela tävling 
Camping med elplats/dag: 350 SEK 
Camping utan elplats inne på campingområdet: 300 SEK. 
Box:1700 SEK för hela showen (inkl 2 spånbalar ingår) 
Tack Box: 1200 SEK 
Box pr dag: 600 SEK (inkl 1 spånball) 
Ekstra spån: 160 SEK 
Hösilage:6 SEK/kg inkl moms. Ta med höpåsar att packa 
i !!!!! 
Kontakt Inger Larsson på mobil +46 (0)708 450 150 

Box: Bookas og betalas med anmälning 
Bestellda boksar vil bli belastet bestilleren! 

El på camping finns från den 16/04em

Tidigare ankomst tillkommer 100kr/dag för ridhus. 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

 

Mandag: 09.00-19.00
Tirsdag, Onsdag,Törsdag, Fredag, Lördag: 08. 00– 19.00 
Söndag 08.00 – 2 tim. efter sista klass 

17-22 april 2023 Hälldala Ranch
NRHA och NRHA Sweden klasser 

4.200.- $ added money

NRHA Sweden Spring Break 
Scandinavian Derby

Added Money & Premier 

NRHA Open :$ 300 Plakket +Rosett
NRHA Int. Open : $ 200 Plaquet +Rosett
NRHA Ltd Open: $ 200 Plaquet+Rosett
NRHA Non Pro : $ 300 Plakket +Rosett
NRHA Int. Non Pro:Jackpot Plakett+Rosett  
Ltd Non Pro:  Jackpot Plakett+Rosett
NRHA Rookie L1 & L2: Jackpot Plakett+Rosett 
NRHA Youth: Jackpot Plakett+Rosett 
Scandin. Derby Open L4 $ 1.500.-Morrison Tropy, bucklet+Champion Cooler
Scandin.Derby Open L1 $ 500.-added, Morgan+Roset+Champion Coole 
Scandin. Derby Non Pro L4 $ 1.000-Morriosn Trophy,bucklet+ChampionCooler 
Scandin Derby Non Pro L1 $ 200.- added, Morgan+Roset+Champion Cooler 
Scand Pre Futurity Non Pro 5YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Non Pro 4YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Open 5YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Open 4YO Jackpott + Champion Cooler
NRHA SWEDEN klasser Jackpot + Rosett
Viking Cup Open – Trofé + rosett(startavgift 500 kr)
Viking Cup NON PRO – Trofé + rosett(startavgift 500 kr)

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: 

Tillse att du har Swish, eller kontonummer tillgängligt efter tävlingens 
slut så sätter vi över pengarna senast 15 dagar efter tävlingens slut. 
För ryttare som inte är bosatta i Sverige dras 15% av skatt på prispengar 
Efteranmälningar 

Anmälningar til Paid warnup och NRHA Sweden Any Bit Any Age 
måste gjøres online, ingen etteranmälning på tävlingsplatsen.

Alla anmälningar /ändringer till neste dag klass ska göras i show office 
senast kl 18.00 dagen för, Startlistor kommer ut ca 2-3 timmar före 
klassens start, undantaget dagens förmiddags 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.

mailto:post@tlreining.no


NRHA Sweden Spring Break 17-22 April 2023 Hälldala RanchTLReining Shows

NRHA Sweden Spring Break
Scandinavian Derby

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! 

Återbetalningar 

Vid sjukdom eller sjuk häst måste vi ha sjukintyg / veterinärintyg senast den 19/04 och 100% av betald startavgift betalas tillbaka. 
Inga andra avgifter såsom box, veterinäravgift, officecharge återbetalas. 

OBS! Ryttare, ägare samt hästs NRHA 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 själv för säkerheten över sig, sin häst och utrustning på tävlingsplatsen

Veterinärbesiktning: 

Veterinärbesiktning sker på anvisad plats kl. 07.00-09.00 tisdag, 07:00-08.00 onsdag till lördag. Startande i första klassen har 
företräde OM dom finns på plats kl 07.00. 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. OBS! 365 dagar INGA extradagar (tidigare 21 dagar över 
årsvaccineringen) gäller from 2023!! Sista vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag.
Restaurant: Håller öppet från törsdag eftermiddag. Serverar frukost, lunch och kvällsmeny. Alltid hamburgare, toast mm under 
dagarna. 
Logi/Boende: 

Övernattning (Sängkläder ingår) 
1 rum med 4 bäddar (1200kr/dygn/rum) 
5 rum med 2 bäddar (600kr/dygn/rum) 
1 husvagn 2 bäddar (600kr/dygn/rum) 
Bokas genom mail: inger@halldalaranch.se 
Det går även att gå in på www.osterlen.se för att leta efter nära och bra Bed & Breakfast.

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.halldalaranch.se och på facebook tävlingsgruppen
FB:https://www.facebook.com/tlreiningshows/ 

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


NRHA Sweden Klasser 2023

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. 

NRHA SWEDEN



NRHA Sweden Klasser 2023

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.  

Veterinär besik tning  
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. 

NRHA SWEDEN



 

NRHA SwedenKlasser 2023

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. 

NRHA SWEDEN



NRHA Sweden Klasser 2023 

▪ 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. 

NRHA SWEDEN



NRHA Sweden Klasser 2023 

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. 

NRHA SWEDEN



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 o Non Pro) 

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.




