
Proposition Halloween Show 2 – 4 November 2018 
NRCHA ERCHA, NRHA, SRHA, Allbreed tävling 

 

Arrangör och tävlingsansvarig: 

 Showmanagement: Hälldala Ranch, Solhaga Arena, Stig Lindstad och Anneli Svensson 

 Domare: Ricky Bordignon (IT) 

 NRHA Representant: Mats Larsson 

 ERCHA NRCHA Representant Stig Lindstad 

 NRHA o NRCHA showmanager: Inger Larsson 

 Banansvarig (harvning): Mats Larsson 

 Plats: Hälldala Ranch, N: Kverrestad, Tomelilla, Tävlingsarena 30 x 66, Framridning i ridhus med 

ridmått 24 x 42, framridning utomhus på stor bana med måttet 30 x 70.  

 

Vi kan stolt meddela att Hälldala Ranch åter erbjuder NRCHA godkända 

tävlingar! 
 

Stort tack till Western Horsemen som sponsrar med en sadel! 

mer info kommer! 

 

 

 
 

Sista deltävlingen om ERCHA beltbuckles: Dessa klasser är godkända av European Reined 

Cowhorse Association som är en dotterorganisation till NRCHA i USA. ERCHA erbjuder ju stora tävlingar runt 

om i Europa, du har säkert hört talas om Americana och ex. ERCHAs Futurity & Derby med stora prispengar i 

potten. ERCHA värnar om oerfarna ryttare och hästar och erbjuder klasser med förutsättningar som gör starten 

lite enklare. Men de vill även föra fram Cowhorsen på bredare front och ffa i norra Europa där Polen har växt 

som Reined Cowhorse land det senaste året. Du hittar all info om ERCHA via länken www.ercha.org 

 

De två tävlingar med Cowhorse som avhålls på Hälldala ingår i en cup där ERCHA Sweden utlovar trofeér i 

olika klasser.  

 

Trofeérna kommer att delas ut till vinnarna i ERCHA klasserna under Novembertävlingen i Bridle 

Spectacular, Open Bridle, Non pro Bridle 

 

 

NRHA Green Reiner och Ride & Slide klasser:  
 

- Här kan du för en billig peng $25 för ett medlemskap prova på Reining.  

- Du kan låna häst och den behöver inte ha tävlingslicens, det kan vara vilken ras som helst.  

- Du kan rida på tränsbett och två händer eller stångbett med en hand eller två händer eller kanske växla 

mellan enhands- och tvåhandsfattning allt efter behov.  

- Du kan även göra enkla byten utan att få straffpoäng! 

- Ett antal perfekta klasser för dig som är osäker/ny eller behöver skola din häst. 

- Green Reiner är Non Pro klasser men Ride & Slide Open är öppen för alla medan givetvis Non Pro 

klasserna är öppna för dem som kan ansöka om non pro status (obs. man behöver inte göra det) 
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Allbreed klasser: Öppna för alla raser inga krav på medlemskap eller licenser.  

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att neka tävlande man anser inte hör hemma i beginnersklasser.  

Bettregler i Beginner är valfritt men skall vara godkända enl. AQHA. Vid ridning på stångbett gäller 

enhandsfattning. Bettregler i Open enl. aqha dvs stångbett på hästar 6 år och äldre. Utrustning i Beginner är 

valfri. I open skall utrustning vara enligt AQHAs regelverk. 

 

 

SRHA klasser: Öppna för alla raser. Ryttare och hästägare måste ha giltigt medlemskap i SRHA, NRHA.dk, 

NRHA.no, hästen måste ha en giltig hästlicens hos antingen SRHA, NRHA.no, NRHA.dk eller en NRHA 

hästlicens. SRHA medlemskap och licenser kan lösas i sekretariatet.  

För detaljer om reglerna se www.srha.se 

Bedöms enligt NRHA’s regelbok. Vissa klasser räknas med i Year End Award och bara för den med SRHA 

medlemskap. 

 

 

NRHA klasser: Öppna för alla raser. Ryttare och hästägare måste ha giltigt medlemskap i NRHA och hästen 

måste ha en giltig NRHA tävlingslicens i de flesta klasserna undantaget Ride & Slide och Green Reiner klasser! 

Medlemskap och licenser går att lösa i sekretariatet. För regler om vilka klasser du och din häst kan starta se 

www.nrha.com det är ditt ansvar att veta vilka klasser du är eligible dvs berättigad för. Du kan även kontrollera 

dina ”earnings” vunna pengar på nrha.com Bedömningen i enlighet med NRHA´s regelbok www.nrha.com 

 

 

ERCHA Klasser: Regionalt medlemskap krävs för ryttare och ägare och kan lösas på plats, 60euro 

 

 

NRCHA Klasser: Medlemskap för ryttare och ägare krävs medlemskap kan lösas på plats OBS Gratis för 1;a 

gångsmedlemmar. 

 

 

Ranch Sorting, Cattlepenning & Team Penning: Rids enligt AQHAs regelverk för sortingen, penningen enl 

gängse regler. Tid för sorting 75 sek och 2 go. 

 

 

I alla koklasser krävs boskapslicens 

 

 

Pole bending, Barrel Race & Stake Race: Rids enligt AQHAs regler för utrustning, klädsel och tävling. 

 

 

Praktisk information: Ankomst tidigast torsdagen den 1 november kl. 12.00 andra tider endast vid 

godkännande av Hälldala Ranch. 

 

 

Veterinärbesiktning: Veterinärbesiktning sker på anvisad plats och tid alla dagar, ytterligare besiktning kan 

erbjudas på veterinärens villkor. 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. 

 

 

Sekretariatet är öppet: se www.swshows.se men hållpunkter är 1 timme innan tävlings start och till 18.00 

varje dag utom söndag då vi stänger 1 timme efter sista klassens slut. 
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Sista dag för anmälan och betalning utan extra avgift: 21/10 anmälan görs på www.swshows.se  

 

 

Köket: Håller öppet från torsdag em till söndag kväll. Serverar frukost, lunch och kvällsmeny. Alltid 

hamburgare, toast mm under dagarna. 

 

 

Camping: Camping med elplats weekend 500 kr, camping med elplats/dag 250 kr, camping utan elplats inne på 

campingområdet weekend 250 kr. 

Hälldala kommer att vara hårda med att INGA extrabilar står inne på campingen utan på anvisad parkering för 

besökare. Beställ separat via formulär på www.swshows.se  

 

 

Boxar: Box weekend 1300 kr (1 spånbal ingår), dagbox 650 kr. 

Weekendboxar kommer att fördelas först och dagbox om plats finns. OBS! sista anmälan på boxar 21/10 

Ingen kommer att få tillgång till box förrän betalning skett, allt skall vara klart vid ankomst. Ej rengjorda boxar 

kommer att debiteras 500 sek. 

 

 

Spån/Hösilage: Extra spån och hösilage kommer att kunna köpas under vissa tider, schema kommer att finnas 

på plats vid stall och campingsekretariatet. 

 

 

Premier: NRHA klasser: Plaketter, Pengar och rosetter. I Ride & Slide och Green reiner samlar man Green 

poäng leder till fina priser från NRHA när man skrapat ihop tillräckligt många poäng: Ex jacka, buckla mm. 

SRHA klasser: Pengar och rosetter. ERCHA klasser: prispengar och rosetter.NRCHA klasser prispengar och 

rosetter Allbreed Cowhorse: Prispengar och rosetter. Allbreed klasser: Rosetter.  

I Youth och beginner klasserna: Rosetter  

 

 

De tävlande i alla klassen bör finnas på plats sittande på sina hästar, vid alla prisutdelningar! 

 

 

Prispengar: fördelas enligt NRHA Payback Schedule A, 50 % tillbaka av anmälningsavgiften i kat 1 klasser.  

SRHA har 50 % payback på anmälningsavgiften. ERCHA och NRCHA enl nrcha regelverk. 

 

 

Resultat publiceras löpande på www.swshows.se och www.halldalaranch.se 

 

 

Återbetalningar: Vid uppvisande av läkare eller veterinär intyg senast 1 november återbetalas – 50 % av 

startavgiften, övriga avgifter återbetalas ej. Ej heller boxar återbetalas. 

Hästar som har startat i tävlingen äger ej rätt till återbetalning av startavgifter även om hästen är struken av 

veterinär eller showmanagement. 

 

 

Utbetalningar av prispengar: Pengar som vunnits vid denna tävling utbetalas efter tävlingen. Se till att du har 

rätt email adress på dina kontaktuppgifter. Pengarna betalas ut senast 45 dagar efter tävlingens slut. SWS 

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

statement och ett kontonummer eller swish nummer till info@halldalaranch.se och pengarna överförs. 
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Etiska regler: 

 Var vänlig och respektera Hälldala Ranch´s regler och dess hyresgäster, gå inte in i hus/stallar eller 

utrymmen du inte har tillträde till. 

 Håll rent i stallar, toaletter/dusch och på campingen. Använd INTE boxar eller utrymmen du inte betalat 

för 

 Ungdomsryttare (tom 18 år) skall bära hjälm vid all ridning. 

 Korrekt nummer måste bäras synligt vid all ridning och hantering på tävlingsområdet. 

 NRHAs regler om Animal Welfare policy gäller under hela tävlingen. 

 Vi kommer tillåta max 20 ridna hästar på framridningen samtidigt, deltagare i pågående och 

nästkommande klass har företräde. 

 Följ NRHAs framridningspolicy där hö och vä cirklar, ytterst är snabba cirklar, mellan är 

motionsgalopp och innanför är skritt och jog. Stå still samt spinn görs i mitten av cirkeln. 

OBS! ingen stopp eller stå still vid x point. 

 Tänk på att inte överrida/stressa din häst en max policy kommer att vara 2 timmar ridning sen skall 

hästen ha vila, mat och vatten. Anser tävlingsledningen att hästen behöver vila innan 2 timmar förflutit 

kommer vi att be dig sluta rida din häst.   

 Hästar får inte stå uppbundna i box mer än korta stunder och skall då ha tillgång till vatten och mat. 

 Hundar skall hållas kopplade överallt i ridhuset och på området. 

 Sto som uppnått 5 månaders dräktighet, och/eller som har föl yngre än 5 månader, får inte ridas inom 

tävlingsområdet. 

 NRHAs regler vid sk ”skolning” gäller.  

1. Alla tävlande som startar en klass med intentionen att ”skola” skall omedelbart ”nolla” sig av artighet 

mot domarna. 

2. Godkänd utrustning är ett krav i alla NRHA godkända klasser och rekommenderas även i icke 

godkända klasser. Vid ridning av olaglig utrustning ex nosgrimma kommer eller att ryttaren behandlar 

sin häst illa kommer ”no score” att utdelas. 

3. Ryttarna kommer att tillåtas ”skola” så länge man inte använder mer tid än vid en normal ritt. 

 

 

Logi/Boende i närheten:  

http://allarum.se/skane/tomelilla 

http://www.onkelenkel.se/ 

http://smedjansmatologi.se/ 

www.gyllengarden.com  

https://www.österlen.se/ 

 

 

Vägbeskrivning: hittar ni på www.swshows.se, www.halldalaranch.se eller hitta.se eller eniro.  

Adress: Norra Kverrestad Hälldala 410 Tomelilla 

Frågor hänvisas till: Inger Larsson 0708-450 150, Mats Larsson 070-627 57 51 

 

 

Reservation: 

Vi reserverar oss mot prishöjningar utanför Hälldala Ranch 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 Hälldala 

Ranchs kontroll.  

Arrangören ifrånsäger sig ansvar för skador gällande häst, ryttare, tredje person eller utrustning under tävlingen. 

 

Ändringar meddelas på www.swshows.se www.halldalaranch.se 

Facebook: Hälldala Ranch 
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