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Tävling AQHA show-Open, Amateur, Youth öppen för American Quarterhorses. 
APHA show-Open, Amateur, Youth, SPB öppen för American Painthorses.  
Spha medarrangörer gällande rosetter och sponsrade priser.  
NSBA, Open, Non Pro öppen för Amerikansk registrerade hästar. 
Nsba medarrangörer gällande rosetter och sponsrade priser. 
All Breed, öppen för alla raser. 

Plats Axevalla Travbana 

Första Start 09:30 Onsdagen 2 Augusti 2017 

Domare Domare 1: Holly Hover 
Domare 2: Marilyn Randall  
Skiljedomare utses på plats. 

Show Manager Tommy Kvarsell Tel : 0730535589 

Klasser AQHA Halter & Performance. Open, Amateur, Novice Youth, Novice Amateur, Select och 
Youth. 
APHA Halter & Performance. Open, Amateur, Novice Amateur Youth & SPB.  
NSBA Open & Non Pro 
All Breed Open 

Regler OBS! Medlemskap krävs i AQHA/APHA för Open, Amateur och Youth ryttare. 
AQHA:s regelbok gäller för alla AQHA klasser, www.aqha.com 
APHA:s regelbok gäller för alla APHA klasser, www.apha.com 
NSBAs regelbok gäller för NSBA klasserna, se mer på www.nsba.se. För att delta i NSBAs 
klasser krävs medlemskap i NSBA USA eller NSBA Sverige. 
AQHA:s regelbok gäller för alla All Breed klasser. 

Priser AQHA: Medaljer, rosetter och sponsrade priser. 
För att vara berättigad till SQHA Medaljer: Ryttaren och ägare måste vara medlem i 
SQHA och AQHA. 
APHA: Rosetter 
NSBA: 55 % av startanmälan tillbaka som prispengar och prisrosetter 
Allbreed: Rosetter 

Startavgifter Per klass: 
300 kr AQHA/APHA Open- och Amateur Ridklasser. 
300 kr AQHA/APHA Open- och Amateur Halter/Showmanship/Trail in Hand 
250 kr AQHA/APHA Youth och APHA SPB i Rid- och halterklasser. 
300 kr AQHA Am.Novice + APHA Am. & Y Novice 
500 kr Cattle Fee 
500 kr Breeders (efteranmälan 24 timmar innan klass) 

http://www.apha.com/
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300 kr Breeders Jack Pottklasser 
850 kr Team Sorting/Lag 
850 kr Team Penning 
150 kr All Breeds klasser (1 domare) 
325 kr NSBA Open (klass öppen för alla) 
225 kr NSBA Non Pro (klass öppen för ungdom och amatörer) 
2200 kr MeetingCard* (gäller ej NSBA) 
100 kr Veterinärbesiktning 
50 kr Paid Warm up 
250 kr/Box Mocktjänst vid avfärd, detta utförs och tillfaller SQHA's ungdomar. 
* 1 MeetingCard/Häst, även med olika ryttare. Gäller alla APHA, AQHA, All Breeds (Open, 
Am, Y, SPB, Novice) klasser, även halterklasser. MeetingCard inluderar inte NSBA 
klasser. Exclusive cattle fee för ko klasser. 
 
 
 
* 
Betalning skall vara SQHA tillhanda den 17/7 
Pg 88 02 96-9 
IBAN: SE 663 0000 0000 412 8130 2763 
BIC: NDEASESS 
NORDEA BANK AB, SE-105 71 STOCKHOLM, SWEDEN 
 

Office Charge: 300 kr engångsavgift för icke SQHA medlemmar. 
Aqha fee exluderat.  
 

Anmälan: Ange 
tydligt på 
inbetalningskortet 
från vem och vad 
inbetalningen avser 

På angiven blankett senast den 17 Juli 2017 tillsammans med kopia på 
AQHA Hästens reg.bevis + AQHA medlemskort; Amateur, Youth, Open. 
SQHA medlemskort. 
APHA Hästens reg.bevis + APHA medlemskort; Amateur, Youth, Open. 
SPHA medlemskort 
NSBA medlemskort Scandinavia/NSBA USA + reg.bevis. 
All Breed inget medlemskap eller licens krävs. 

Efteranmälan: 300 kr engångsavgift/häst efter den 17 Juli 2017. 
Efteranmälan på tävlingsplats ska ske minst 5 timmar innan klass startar. 

Medlemsavgift: AQHA medlemskap går att lösa på plats. (Visa eller master Card krävs) 
SQHA medlemskap vuxen 300kr/år och ungdom 150kr/år går att lösa på tävlingsplatsen. 
NSBA medlemskap; vuxen 300 kr/år och ungdom 200 kr/år. 
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Medlemskap NSBA USA; betalas kontant på plats. 
APHA medlemskap och amatörlicens går att lösa direkt på plats + APHA:s Rush Fee för 
licens, betalas kontant på plats. 
SPHA medlemskap; vuxen 300kr/år och ungdom 150kr/år, går att lösa på tävlingsplatsen 
eller i anmälan. 

Anmälan skickas till Frida Wiklund Bjursell på mail frida.wiklund.bjursell@sqha.se  
Adress: 
Reinholdsvägen 17  
934 93 Kusmark 
(senast 17/7 2017 poststämpel gäller.)  

Sekretariat Öppnar: 
Tisdag 1/8 kl 19:00 
Onsdag 2/8 kl 08:30 - 18:00  
Torsdag 3/8 kl 08.30 -18:00  
Fredag 4/8  kl 08:30 - 18:00 
Lördag 5/8  kl 08.30 - 18.00 
Söndag 6/8 kl 08.30 - 30 minuter efter dagens sista klass. 
Sekretariatet har lunchstängt varje dag när domarna har lunch. 

Startanmälan Startanmälan skall ske i sekretariatet senast 1 timme innan klass . Showmanship och 
Halter klass bör start anmälas tisdagen den 1/8. Övriga efteranmälningar . Betala gärna 
med kort! 

Sqha Futurity 
Breeders 

Prispengar och sponsrade priser. 
Breeders Jack Pottklasser kommer också att erbjudas. 

Novice Show/All 
Breed klasser 

Alla AQHA Novice Amateur/Novice Youth samt alla All Breed klasser, har valfri betsling 
oavsett hästens ålder! Väljer man att rida med stångbett, gäller enhandsfattning. Gäller 
inte APHA. Bettregler enl AQHA's regelbok. 

Champion of 
Champions: 

Delas ut efter ny bedömning med alla Grand Champion av Paint och Quarter. 

Mönster: Publiceras på www.sqha.se senast 1 vecka innan tävling. 

Prispengar: Prispengar betalas ut kontant i den mån kontanter finns i kassa. I övriga fall sätts pengar 
in till ägaren efter kontakt med SQHA kassör. Statement lämnas av sekretariat. Ryttaren 
är ansvarig att lämna korrekta uppgifter till sekretariatet. 

SQHA kontakt Elisabeth Nässén Svanberg Mobil: 072 502 00 21 
Mail: elisabeth.svanberg@sqha.se 

SPHA kontakt Jessica Sandervig Mobil: 070 786 84 42 
Mail: jessica@spha.se 

http://www.sqha.se/
mailto:frida.wiklund.bjursell@sqha.se
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NSBA kontakt Anders Berndtsson mobil 

Mail: Ordforande@nsba.se 

Återbetalning Mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg, senast inom 10 dagar efter tävlingen, 
återbetalas hela anmälningsavgiften minus Office charge. 

Ankomst Ridhusen är tillgängliga fro.m. Onsdag kväll. Ankomst tidigast tisdag 1/8  kl 19:00 , 
kontakta XXXX för tidigare ankomst 

Boxplats Bokas och betalas vid anmäla till tävlingen. Box, 1 bal spån: 1100 kr/meeting. 
Dagbox 500 kr 
Spånbalar 100 kr  
Spånbiljetter betalas i sekretariatet. Balar lämnas ut mot uppvisande av spånbiljett av 
Frida Wiklund Bjursell/Sekretariat 

Övernattning Hyra av stuga 4 bäddsrum inom tävlingsområdet. 
Kostnad 1500 kr för hela tävlingen. 
Per Natt 500 kr 
Camping inkl.el: 450 kr onsdag till söndag 
Camping per dag 200 kr 
Boka till Frida Wiklund Bjursell  
E-mail: frida.wiklund-bjursell@sqha.se 

Tävlingsregler / 
Etiska regler: 

Hästägare skall kontakta sekretariatet vid ankomst.  
SQHA följer AQHA’s regelbok där det är tillämpligt fullt ut.  
Nummerlappen skall bäras vid all ridning och/eller longering inom tävlingsområdet. 
Longering skall ske på anvisad plats. Hästen skall vara minst tre år för att få ridas inom 
tävlingsområdet. Sto som uppnått 7 månaders dräktighet och/eller har föl vid sidan, får 
inte ridas inom tävlingsområdet. Hästens pass och vaccinationsintyg måste tas med på 
tävlingen och skall kunna uppvisas vid efterfrågan under hela tävlingen. 
Inhuman behandling av hästar inom tävlingsområdet medför avstängning från tävlingen. 
All framridning kommer att övervakas och överdriven användning av sporrar, bett, spö 
eller liknande kommer att medföra en varning för att därefter avstängas. 
Tävlingsledningen rekommenderar hjälm för ungdomsryttare vid ridning inom 
tävlingsområdet. Ingen ridning mellan ridhus och stallar, camping. Följ anvisningar på 
plats. 

Utställare Monterplats – Kontakta Henrik Fitinghoff  Mail: Henrik.fitinghoff@sqha.se 

Information Löpande information www.sqha.dinstudio.se och på 
www.facebook.se/Swedish SQHA 

mailto:Henrik.fitinghoff@sqha.se
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Veterinärbesiktning Veterinärbesiktning av hästar som deltar i reining, Time event, ko klasser skall besiktas 

innan tävlan. Tider gällande veterinärbesiktning kommer att presenteras på 
www.sqha.dinstudio.se och på 
www.facebook.se/Swedish SQHA och lista kommer att finnas vid sekritariatet.  

Servering Servering av frukost, lunch och middag +dryck kommer att finnas tillgängligt. 

Entréavgift Onsdag och Fredag fri entréavgift 
Lördag 40 kr 
Söndag 40 kr 
Bägge dagarna 60kr 
Entréavgift tillfaller SQHA's ungdomar. 

Övrigt SQHA reserverar sig mot tryckfel och ändringar i programmet. SQHA tar också förbehåll 
av inställande av tävling pga smittsamma sjukdomar eller liknande. Ändringar publiceras 
på hemsidan www.sqha.dinstudio.se och på SQHA Facebook sida. Arrangören friskriv sig 
från allt ansvar på skador gällande häst, ryttare, tredje person eller utrustning under 
tävlingen. 
 
Är du intresserad av bilder på dina ritter och medaljutdelningar och vill att vår fotograf 
Mi Ritzén skall ha extra fokus på dig? Då kan du betala 200 kr så kommer du att få en 
nummerlapp med en färgmarkering på så att hon kan ha fokus på dig på 
tävlingsbanan. Alla bilder kommer att vara publika vilket också betyder att dom kan 
användas av Lucky Rider, SQHA. Om du vill ha mer specifika bilder på dig och din 
häst/hästar så tag kontakt med Mi Ritzén på plats. Gällande prisutdelningsbilder så 
kommer dessa att tas utifrån tid. Medalj bilder kommer att tas också i mån av tid. Men 
om du vill ha ett speciellt foto, prata med Mi så löser hon det för dig. Om du bara är 
med i enstaka klass då fotograf inte är på plats så sker en återbetalning från Mi Ritzén. 
OBS PRISET ÄR PER EKIPAGE OBS 
Vi kör ett test av detta upplägg i år så kan vi tillsamman sedan utvärdera efter 
tävlingen. 
  
Lunchraster och raster meddelas på plats. 
FÄRGKODNING KLASSER 
AQHA BLÅ 
APHA GRÖN 
BREEDERS LILA 
ALL BREED RÖD 
NSBA SVART 
 

http://www.sqha.dinstudio/
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Om du har frågor hör av dig till oss! 


