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Tävling:  APHA show öppen för American Painthorses 
Allbreed show öppen för hästar av alla raser. 

  

Plats: Bråvesta, Billesholm 
  

Första start: Kl 08.30 
  

Sekretariatet öppnar: Kl 07.30 
  

Hitta hit: Böketoftavägen 142, 26774 Billesholm  
Se länk till Google maps på hemsidan www.swhows.se  

  

Domare: 
Tävlingssekreterare: 
Tävlingsledare: 
Funktionärsmat: 

Anja Eriksen, APHA, AQHA 
Monica Widh 
Mia Bråve/Lars Olof Jönsson 
Bråvesta Saloon 

  

Arrangör: Bråvesta och SWShows 
  

Cafeteria: Bråvesta Saloon har öppet hela dagen man serverar snacks och varm mat. 
  

Klasser: APHA performance, open, amateur, youth och Spb 
Allbreed open och walk & trot 

  

Priser: Rosetter till och med 6;e plats i alla klasser och till alla i ungdomsklasser 
Vi har även massor av fina sponsrade priser i många av klasserna. 

  

Startavgifter: Daycard 800 kr/häst  
OBS! När du anmält klasser för 800 kr är alla klasser utöver det GRATIS! 
180 kr/klass 

  

Office charge: 0 kr 
  

Uppstallning: Det finns ett antal boxar och hagar på anläggningen, räcker inte dessa till 
har vi flera alternativ i närheten. Se mer info på anmälan. 

  

Övernattning:  Tre Stjärnor Kågeröd, 7 km från Bråvesta, http://trestjarnor.se/ 
  

Anmälan: Fyll i anmälan på hemsidan och skicka in senast: 3 juni 
Bifoga pdf el. jpeg kopia på hästens registreringsbevis, ditt medlemskap. 
Vi rekommenderar att du förnyar ditt medlemskap innan tävling MEN har 
du problem så hjälper vi dig gärna…även innan tävling.  

  

Tilläggsanmälan: Skall ske i sekretariatet senast 30 min innan klass start. 
Se tidsplan för beräknade tider på hemsidan efter den 3 juni.  

  

http://www.swhows.se/
http://trestjarnor.se/
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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 skickar du in anmälan efter den 3 juni kostar det 200 sek i 
efteranmälningsavg. 

HIGHPOINT Horse 
Minikrav start i 3 
klasser  

APHA Highpoint horse: 
Open 
Amateur 
Youth 
Spb open. 

  

HIGHPOINT horse  
Minikrav start i 3 
klasser. 

Allbreed Open 
Allbreed Walk & Trot 

  

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/springshow.crayfish?fref=ts 
  

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

Återbetalning: Återbetalning av startavgifter sker endast mot uppvisande av veterinär eller 
läkarintyg senast dagen före tävling. 75 % av startavgifterna återbetalas i 
förekommande fall. 
Hästar som har startat i klass äger ej rätt till återbetalning av startavgifter 

  

Klassregler Allbreed: 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 klasserna är helt öppna och INTE förbehållna nybörjare! 
Walk & Trot är klasser på lägsta nivån och erbjuder endast väldigt lätta 
mönster och endast gångarterna skritt och trav. Betsling valfri MEN rider du 
med stångbett gäller enhandsfattning, inga krav på westernutrustning men 
AQHA godkända bett är ett krav. 
Bedömning och utrustning enligt AQHAs regelbok. 

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 
erhålls ej APHA poäng. Bedömning enligt APHAs regelbok 2016.  

  

http://www.swshows/
mailto:mia@bravesta.com
mailto:swshows@live.se
http://www.facebook.com/springshow.crayfish?fref=ts
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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 
* 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. 

 

 
Välkomna  

till Bråvesta Summer Show  
2017 

 
 


