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Tävling:  APHA show öppen för American Painthorses 
AQHA show öppen för American Quarterhorses 
NRHA show öppen för alla hästraser 
SRHA show öppen för alla hästaser 
NSBA show öppen för vissa hästraser (www.NSBA.se) 
SRCHA show öppenför alla hästraser 
Allbreed show öppen för alla hästraser. 

  

Plats: Axvalla travbana, Skara 

  

Första start: Kl 15.00 onsdag. Övriga dagar 08.00 

  

Sekretariatet öppnar: Kl 12.00 onsdag. Övriga dagar 07.00-18.00 

  

Domare: 
 
Tävlingssekreterare: 
Tävlingsledare: 

George Maschalani APHA, AQHA, NRHA, NSBA, NRCHA 
TBA 
Catharina Palmqvist/Yvonne Lundgren 
Monica Widh 

  

Arrangör: Bråvesta och SWShows 

  

Startavgifter: OBS! Ingenting är bokat förrän du anmält OCH betalt dvs inte box, inte 
heller plats i våra challange klasser! 
 
Vi erbjuder alla i AQHA/APHA och Allbreed klasserna ett mycket förmånligt 
Weekendcard/kategori kickar in när du betalt 4 
perfomanceklasser…därefter är alla klasser i den kategorin gratis. 
Ex. Du anmäler dig i Amateur halter, showmanship, amateur hunter, 
amateur trail och amateur pleasure, då är halter klassen gratis liksom alla 
resterande amateurklasser. Samma sak i open betala fyra 
performanceklasser sedan är resten gratis. 

  

 
K9 Trail Challenge 
 

 
 

Regler: 

Öppen för alla hästar, bedöms enligt AQHA regelbok- 

Rider 1 bana, bedöms av 2 domare, högsta total-scoren räknas, vid lika score 

placeras den med minst penalties först. 

Startavgift 400:- varav hälften går tillbaka i prispengar 

Max 20 startande. ( först till kvarn enligt anmälan) 
 

Priser: 

3000:- sponsrade prispengar + 50% av startavgiften 

  

Vid 10 eller färre startande 

1an får 50% i prispengar, Sponsortäcke, K9 Grooming kit 

2an får 25% i prispengar , K9 Grooming kit 

3an får 15 % i prispengar, K9 Grooming kit 

4an får 10 % i prispengar 
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Vid 11 – 20 startande 

1an får 50% i prispengar, Sponsortäcke, K9 Grooming kit 

2an får 20% i prispengar. K9 Grooming kit 

3an får 15 % i prispengar. K9 Grooming kit 

4an får 10 % i prispengar 

5an får 5 % i prispengar 
  

 
Highridge W 
Horsemanship 
Challenge 

 

 
Regler som Trail Challenge 
3000 sek i potten + 50% av startavgiften 
Max 20 startande 

  

 
Western Horsemen 
Ranch Riding 
Challenge 
 

 

 
Regler som Trail Challenge 
2000 sek i potten + 50% av anmälningsavgifter 
Max 20 startande 

  

 
NSBA s Unghästcup 
 

 

 
Resultatet från cup klasser räknas samman för en total vinnare. Utöver pris 
till totalvinnaren delas också ett pris ut till bästa häst i den ”andra” 
ålderskategorin dvs. vinner en 1 åring får även 2 åringen ett pris och vice 
versa. 

  

Veterinärbesiktning: Alla hästar i ridklasser skall besiktas varje dag. (Ej Halter/In Hand hästar) 

  

Cafeteria: Vår foodtruck har öppet hela dagen, finns inne i ridhuset 

  

Klasser: APHA halter & performance, open, amateur, youth och Spb 
AQHA halter & performance open, amateur, youth 
NSBA Unghästcup, Open, Non Pro 
NRHA full show 
SRHA full show 
SRCHA full show 
Allbreed open, beginner, Youth, walk & jog 

  

Paid Warm up Erbjuds av SQHAs & SPHAs ungdomar där all förtjänst tillfaller vardera 
ungdoms sektion. Klasser öppna för alla att “köpa” en eller flera tider att 
använda för att I lugn och ro träna.  

  

Priser: Rosetter till och med 6;e plats i alla klasser och till alla i ungdomsklasser. 
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Pengar och unika rosetter i våra Challenge klasser 
Pengar och rosetter i NSBA, NRHA, SRHA och SRCHA klasser 

  

Office charge: Obligatorisk UTOM för dig som är medlem i SQHA/SPHA/NSBA/SRCHA 

  

Uppstallning: Vi uppfyller era önskemål om uppstallning så gott vi kan. Dock är det 
Axvalla som beslutar om vilka stallar vi får varje gång. 
Dock har vi lovat att erbjuda ett ”ungdoms stall” så du som är ungdom och 
vill stå med andra ungdomar fyller i det på anmälan. 

  

Övernattning:  Camping på Axvalla, beställs på anmälan finns med och utan el. 
Stugor finns att boka på axvalla, 4 bäddar med kylskåp utan vatten och toa, 
beställs på anmälan. 
Hotell i närheten: Hotell Jula, Skara stadshotell, Brunsbo B& B 

  

Anmälan: Fyll i anmälan på hemsidan www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-
sweden-2017/sws-bravesta-challenge-31077013 
Anmäl OCH betala senast: 3 maj för att slippa efteranmälningsavgift och 
garantera din box och plats i challenge klasser. 
 
Bifoga pdf el. jpeg kopia på hästens registreringsbevis, ditt/dina giltiga 
medlemskap. 
Du kan förnya medlemskap på plats men vi BER dig vara så snäll och göra 
det innan tävling, tack (Vi hjälper dig gärna via mail och telefon) 

  

Tilläggsanmälan: Skall ske i sekretariatet eller via vår online anmälan www.swshows.se/sv-
SE/shows/shows-in-sweden-2017/snabb-sws-br%C3%A5vesta-challenge-
35724769 
Vi kommer att lotta startordning dagen före, kl. 18.00 för fm klasser.  
Vi lottar eftermiddagsklasserna samma dag kl. 08.00.  
Alla anmälningar efter dessa tider startar först, anmälningar tas emot fram 
till 30 min innan klass start. 
Allt publiceras löpande online www.swshows.se  
Se tidsplan för beräknade tider på hemsidan efter den 3 maj. 

  

Efteranmälan: Du kan alltid lägga till eller byta klasser på plats utan extra kostnad.  
Och du hamnar inte först om du lägger till klasser på plats. 
 
MEN anmälan efter den 3 maj kostar 200 sek i efteranmälningsavg. 

  

Hitta hit: Se: www.axevalla.se/category/62 
Se länk till Google maps på hemsidan www.swhows.se  

  

Prisuttdelning: De tävlande ombedes att komma till prisuttdelningen i tävlingsutrustning 
och helst till häst. Utan tävlingsutrustning på dig = hatt/hjälm/Jeans, 

http://www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-sweden-2017/sws-bravesta-challenge-31077013
http://www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-sweden-2017/sws-bravesta-challenge-31077013
http://www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-sweden-2017/snabb-sws-br%C3%A5vesta-challenge-35724769
http://www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-sweden-2017/snabb-sws-br%C3%A5vesta-challenge-35724769
http://www.swshows.se/sv-SE/shows/shows-in-sweden-2017/snabb-sws-br%C3%A5vesta-challenge-35724769
http://www.swshows.se/
http://www.swhows.se/
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skjorta/boots undanber vi oss dig på tävlingsbanan! 

  

Löpande info: Löpande info samt resultat kommer att publiceras på www.swshows  

  

Tävlingskontakt: Maila oss: mia@bravesta.com eller swshows@live.se 

  

Facebook: www.facebook.com/swshows/  

  

Eller så ringer du: Mia: 070-777 25 55 Monica: 0705-212204 

  

Utbetalning av 
prispengar: 

Prispengar i våra cuper, NSBA; NRHA/SRHA och SRCHA klasser sätts in på 
ditt tävlingskonto i vårt program och betalas ut till ditt konto EFTER 
tävlingen. Vi kontaktar dig via mail där du får ditt statement = Utskrift på 
hur mycket pengar du vunnit och du skickar tillbaka ett kontonummer alt 
swish dit vi kan föra över dina pengar.  
Pengarna betalas ut inom 45 dagar.  
Givetvis kan du använda dina vinstpengar under tävlingen som betalning 
för klasser alt andra kostnader…som box, el osv.. 

  

Återbetalning: Återbetalning av startavgifter sker endast mot uppvisande av veterinär 
eller läkarintyg senast dagen före tävlingen (23/5) 75 % av startavgifterna 
återbetalas i förekommande fall. (Inga andra avgifter återbetalas) 
Hästar som har startat i klass äger ej rätt till återbetalning av startavgifter 

  

Klassregler Allbreed: Klasser öppna för hästar av alla raser, inga medlemskap eller licenser krävs. 
Open, här gäller AQHAs regler dvs stångbett och enhandsfattning för 
hästar 6 år och äldre. Tränsbett eller bosal på hästar 5 år och under.  
 
Walk & jog/trot 
Dessa är klasser på lägsta nivå och erbjuder endast väldigt lätta mönster 
och endast gångarterna skritt och trav. Betsling valfri och likaså tillåts 
ridning på två händer på stångbett inga krav på westernutrustning men 
AQHA godkända bett är ett krav.  
Är du erfaren ryttare och vill vara med och träna i klassen så går det bra 
men då utom tävlan! 
 
Är du tränare eller instruktör får du ej tävla (träna utom tävlan är däremot 
ok, betalning enl propp) Skritt & trav klasser oavsett anledning. 
Tävlingsledningen kommer att neka tävlande i nybörjar klasser om man 
bedömer att den tävlande har tidigare tävlingserfarenhet som överstiger 
kriterierna för deltagande. 
Bedömning och utrustning enligt AQHAs regelbok 2017. 

http://www.swshows/
mailto:mia@bravesta.com
mailto:swshows@live.se
http://www.facebook.com/swshows/
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APHA regler: Klasser är öppna för ekipage med painthästar registrerade i APHA. 
Medlemskap i APHA krävs för dessa ryttare och ägare. 
I Amateur och Youth klasser krävs speciellt Amateur och Youth 
medlemskap. 
Hästen kan i Youth klasser vara ägd av någon annan än närmaste familj 
dock erhåller man inga poäng.  
SPB scorade klasser kommer att gå klass i klass med regular Paint klasser! 
SPB Amateur med Amateur klass och Open med Open. 

AQHA regler: Klasser är öppna för ekipage med Quarterhästar registrerade i AQHA. 
Medlemskap i AQHA krävs för dessa ryttare. I Amateur och Youth klasser 
krävs speciellt Amateur eller Youth medlemskap. 

NSBA regler Klasser öppna för hästar registrerade i:  
1. American Paint Horse Association 
2. American Quarter Horse Association 
3. Appaloosa Horse Club 
4. Palomino Horse Breeders of America 
5. International Buckskin Horse Association 
6. Pinto Horse Association 
7. Pony of America Club 
8. American Buckskin Registry Association 
 
Tävlade och ägare måste vara medlemmar i NSBAs eller NSBA. Tävlande i 
Non Pro klasser måste ha NP status. 
Våra unghästklasser/Cup är en ren NSBA scandinavia produkt och 
registreras därför inte i USA. 
Vill du ha dina resultat registrerade och rankade i USA så krävs 
medlemskap i NSBA USA.  
Vill du tävla om NSBAs fina year end awards kräver det medlemskap i NSBA 
scandinavia. Mer info www.nsba.se eller www.nsba.com  

NRHA regler Klasser öppna för hästar av alla raser. Hästen måste ha en competition 
license i NRHA och både ägare och ryttare måste vara medlemmar i NRHA. 
Open ryttare måste ha Pro status och Non Pro ryttare (oavsett om dom är 
youth eller vuxna) måste ha Non Pro status. Youth måste ha youth status. 
 
UNDANTAG!  
NRHAs green reiner och Ride & Slide klasser kräver ingen licens för hästen 
och endast ett Associate medlemskap för ryttaren OCH du kan låna häst 
och tävla dessa klasser även som Non Pro/amateur/youth ryttare.  
 
Dessutom kan du rida på tränsbett eller stång och välja/skifta tygelfattning 
fritt under ritten, enkla byten tillåtna.  
Maila swshows@live.se om du vill veta mer om dessa klasser. 
Vill du läsa mer om NRHA: www.nrha.com  

http://www.nsba.se/
http://www.nsba.com/
mailto:swshows@live.se
http://www.nrha.com/
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SRHA regler Klasser öppna för hästar av alla raser. Hästen måste ha en competition 
license i NRHA alt SRHA eller någon av systerföreningarna i norden, både 
ägare och ryttare måste vara medlemmar i SRHA eller någon av 
systerföreningarna i Norden. 
Non Pro ryttare (oavsett om man är youth eller vuxen) måste ha Non Pro 
status. Youth givetvis Youth status. 
 
NRHAs regelbok gäller för bedömning. Bettregler enl AQHA: stångbett och 
enhandsfattning för hästar 6 år och äldre. Tränsbett eller bosal på hästar 5 
år och under. Klassregler se: www.srha.se  

SRCHA regler Klasser öppna för hästar av alla raser. Både ägare och ryttare måste vara 
medlemmar i SRCHA. 
Non Pro ryttare (oavsett om dom är youth eller vuxna) måste ha Non Pro 
status. Youth givetvis Youth status. 
SRCHAs regelbok gäller för bedömning. Bett och klassregler se 
www.srcha.eu . NRCHAs regelbok gäller för bedömningen www.nrcha.com  

  

ETIK: * Du är själv ansvarig för att ha försäkring på dig och din häst som täcker 
oförutsedda händelser. 
*Korrekt nummerlapp skall alltid bäras vid all ridning, hantering/longering 
inom tävlingsområdet. 
*Häst måste vara minst tre år för att ridas inom tävlingsområdet. 
* Sto som uppnått 5 månaders dräktighet, och/eller som har föl yngre än 5 
månader får inte ridas inom tävlingsområdet. 
* Hästar skall vara vaccinerade mot Influensa enligt SVRf regler. 
* Inhuman behandling av hästar på tävlingsområdet, eller ridning på hästar 
som uppvisar hälta eller sjukdom medför avstängning från tävlingen. 
Manuell övervakning sker under hela tävlingen. 

 
 
 
 

Varmt välkomna till 
SWS/Bravesta Challenge 2017 

www.swshows.se 
 

http://www.srha.se/
http://www.srcha.eu/
http://www.nrcha.com/

