
1 
 

 
 

 
 

Swedish Reined Cow Horse Association 
 

Peo Ejderhall Memorial 
Axevalla travbana 2-3 september 2017 

 
SRCHA, Allbreeds och SPHA Championat APHA klasser i RE, CU o WC  
 

Domare: Maj-Britt Lemay, Spanien (AQHA, APHA, ApHC, NRHA, NSBA, FEI 4 star) 
Show Manager: Malin Torstensson 0709-623797  
Show Secretary: Yvonne Pettersson Lundgren 0739-671586 
Tävlingsplats: Tävlingen hålls på Axevalla Travbana (www.axevalla.se för 
vägbeskrivning). All tävling sker inomhus.  
 

Anmälan: Senast 25/8 2017 ska anmälan vara betald och inskickad tillsammans 

med kopior av ägarens och ryttarens medlemskort, ryttarens boskapslicens samt 
hästens registreringsbevis. Anmälan skickas med epost till 
yvonnelundgren630@hotmail.com eller till postadress: Yvonne Pettersson 
Lundgren, Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse (poststämpeln gäller). 
 
För anmälan till SRCHA klasser ska både ägare och ryttare vara SRCHA 
medlemmar. För anmälan till alla ko-klasser krävs boskapslicens för ryttare och 
turnback/herdholders. För anmälan till APHA klasser ska både ägare och ryttare vara 
medlem i APHA. Medlemskap i SRCHA och APHA går att lösa på plats men vi är 
mycket tacksamma för att du ordnar det innan tävlingen.  
 

Betalning: Senast 25/8 2017 till BG 5483-8750 eller Swish # 123 457 11 21.  

Ange tydligt för vad och vem betalningen gäller.  
Vid betalning från utlandet ange IBAN: SE188 0000 810 5990 48726922, BIC: 
SWEDSESS. 
Sekretariatet kommer inte att ha kontanthantering. På tävlingsplatsen gäller 
betalning med bankkort eller Swish. 
 
Efteranmälan: kan ske mot extra avgift på 300 kr/ekipage. Redan anmäld häst kan 
på plats lägga till klasser för ordinarie kostnad. Efteranmälan till ko-klasser senast 
18.00 dagen innan klassen, övriga senast 1 timme innan klassen. Alla alternativ i 
mån av plats.   
 

http://www.axevalla.se/
mailto:yvonnelundgren630@hotmail.com
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Startanmälan: Skall göras i sekretariatet senast 1 timme innan klassens början. 
Öppettider fredag 1 september kl 18.00-21.00. Lördag och söndag från kl 07.00 - en 
timma efter sista klassen. 
 
Ankomst: Axevalla hälsar oss välkomna från kl 17.00, fredag 1 september. 
  
Veterinärbesiktning: ALLA hästar (inkl hjälphästar i CU och HW) ska besiktas varje 
dag innan start. Lördag och Söndag kl 7.30 - 8.30. Ytterligare tider kommer att 
anslås. 
 
Priser:  SRCHA: Prisrosetter + prispengar, 50 % av anm.avg enl. NRCHA pay 

out chart  
APHA: Poäng, prisrosetter. SPHA Championat medaljer: För medalj 
krävs minst 3 startande ekipage. Startande i Regular och SPB räknas 
ihop. Vid 3 startande delas enbart guldmedalj ut, vid 4 startande delas 
guld- och silvermedalj ut och från 5 startande delas guld-, silver- och 
bronsmedalj ut. Hästens ägare måste vara bosatt i Sverige för att kunna 
erhålla medalj.  
Allbreedsklasser: Prisrosetter.  
 
Sponsrade priser kan tillkomma. 

 
Utbetalning av prispengar: Sker till angivet konto på anmälningssedeln inom 14 
dagar efter tävlingens slut. Anmälare ansvarar för att uppge rätt bankuppgifter på 
anmälan. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren själv.  
  
Regler:  NRCHA regelbok  gäller SRCHA klasser. Öppna för alla hästraser. 

Regler för klasser och ryttarens status finns på 
www.srcha.eu under flik ”Tävling” 

 APHA regelbok  gäller APHA klasser. Öppna för hästar  
   registrerade i APHA. SPB och Regular går klass 

i klass. 
AQHA regelbok gäller Allbreeds-klasser. Regler för 

Framtidsryttares klasser står i proppen. 
 Cattle Penning   regler finns på www.srcha.eu under flik  
   ”Kalender” 
 
Boxar: Box meeting (inkl. 1 spånbal) 800:-  Dagbox (i mån av plats) 400:- . För varje 
30 boxar vi hyr ut lottar vi ut 1 gratis. Bokas på anmälan. Stallansvarig Anita 
Andersson 070-538 57 48. Boxar ska återlämnas rengjorda. Ta med egen 
vattenhink, grep och kärra. Ej rengjord box efterdebiteras hästens ägare med 500: -. 
 
Boende: Camping med el 400:-. Camping utan el och utanför grindarna 200:-. Finns 
7 st 4-bäddsstugor på tävlingsområdet 600:-/natt (egna sängkläder, gångavstånd till 
dusch/wc). Bokas på anmälan.  
 
 
 
 
 

http://www.srcha.eu/
http://www.srcha.eu/
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Startavgifter:  
SRCHA klasser (utom Youth)   350:-  
SRCHA Youth          0:- 
 
APHA Reining Open/Amateur /SPB   250:- 
APHA Reining Youth /SPB   150:-  
APHA Cutting/Cowhorse Open/Amateur /SPB   350:- 
APHA Cutting/Cowhorse Youth /SPB  150:- 
 
Allbreeds Cattle Penning/W.Cowhorse Boxning framtidsryttare 350:- 
Allbreeds Team Sorting (1 cattle charge)  850:-/lag 
Allbreads Team Penning (1 cattle charge)  1250:-/lag 
Allbreeds ridklasser, Pole Bending, Barrel Race  200:- 
Allbreeds Framtidsklasser ridklasser (regler under övrigt) 150:- 
Paid Warm Up, 4 min/häst   100:- 
 
Övriga avgifter:  
Cattlecharge - sponsras av SRCHA Sponsorhingstar   0:-/ SRCHA-klass  
Cattlecharge    300:-/övriga ko-klasser  
Veterinäravgift     300:-/häst  
APHA avgift vid start i APHA klass   100:-/häst  
Officecharge, om du inte är medlem i SRCHA   300:-/häst  
Spån     120:-/bal 
Hö     dagspris  
 
Återbetalning: Inbetalda startavgifter återbetalas mot uppvisande av 
läkar/veterinärintyg daterat senast tävlingsdagen. Intyg ska uppvisas inom 10 dagar 
efter tävlingens slut. Box, camping, office-, veterinär- och ko-avgifter återbetalas ej. 
 
Servering: Lördag och söndag finns egen servering för frukost, fika och enklare mat. 
Fredag kväll tänder SRCHA grillarna och håller dem igång från kl 20.00. Du och dina 
vänner tar själva med det du vill äta och tillbehör.  
 
Övrigt: 

 Tävlingsledningen reserverar sig mot tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra 
eller ställa in klasser.  

 Alla hästar skall vara vaccinerade mot A2-virus. Grundvaccination + därefter minst 
en ggr/år. Sista vaccination senast 10 dagar före tävling. Hästens pass och 
vaccinationsintyg ska tas med till tävlingen och ska uppvisas vid besiktning. 

 Ingen ridning mellan ridhus och stallar! Respektera Axevallas regler!  

 Nummerlapp skall bäras vid all ridning och/eller longering inom tävlingsområdet. 
Inhuman behandling av hästar inom tävlingsområdet medför avstängning från 
tävlingen. 
 

 Team Penning/Team Sorting: En person anmäler hela laget och betalar hela 
avgiften. En cattlecharge per lag. Uppge lagets namn på anmälan. 2 heat/klass. 
Maxtid 90 sek. 
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 Cattle Penning. 2 heat/klass. Maxtid 120 sek. 

 Pole bending och Barrelrace. 2 heat/klass. 

 Framtidsryttare: Öppen för dig som är framtiden inom western. Lättare mönster i 
skritt, trav och galopp. Bedömning enligt AQHAs regelbok. Du får rida på valfritt 
godkänt bett oavsett hästens ålder men rider du på stångbett gäller en hand. För att 
delta får du inte ha placerat dig på tävling på nationell nivå. Tävlingsledningen har 
rätt att neka start om du anses för erfaren. Erfarna ryttare får gärna starta i klassen, 
men då utom tävlan.    

 Arrangören friskriver sig från ansvar på skador gällande häst, ryttare, tredje person 
eller utrustning under tävlingen. 
 
 

Vi hälsar alla varmt välkomna! 
 

Löpande information om tävlingen sker via 
FB sida: SRCHA – Swedish Reined Cowhorse Association 
evenemang: Peo Ejderhall Memorial 2-3 september 2017 

Webbsida: www.srcha.eu 

 

http://www.srcha.eu/

