Swedish Paint & Quarter Championship 2019
25 september – 29 september
3xAPHA, 3xAQHA - NSBA & All Breed klasser
Tävling:

APHA show-Open, Amateur, Youth, SPB öppen för American Painthorses.
AQHA show-Open, Amateur, Youth öppen för American Quarterhorses.
NSBA, Open, Non Pro öppen för Amerikaregistrerade hästar.
All Breed, öppen för alla raser.

Plats:

Grevagårdens Ridcenter i Skövde.

Första start:

Kl. 15:00 onsdag 25/9

Domare:

Domare 1; Sue Kapushion, USA (APHA, AQHA, NSBA, ApHc) Huvuddomare
Domare 2; Marvin Kapushion, USA (APHA, AQHA, NSBA; ApHc)
Domare 3; Johanna Vorraber, Österrike (APHA, AQHA, NSBA)

Showmanager:

Anita Kufelt, 070-220 37 11 (APHA, AQHA, NSBA)

Arrangör:

Swedish Paint & Quarter Horse Association (SPHA & SQHA), medarr. NSBA-S

Klasser:

APHA Halter & Performance. Open, Amateur, Novice Amateur, Youth & SPB.
AQHA Halter & Performance. Open, Amateur, Novice Amateur och Youth
NSBA Open & Non Pro (1 domare).
All Breed Open och Youth (1 domare)

Regler:

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

Priser:

APHA & AQHA: Medaljer, prisrosetter och sponsrade priser. Sponsrade priser
delas ut enl huvuddomarens bedömning. För medalj krävs minst 3 startande
ekipage. 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 och ryttaren måste
vara bosatt i Sverige samt medlem i SPHA respektive SQHA för att kunna
erhålla medalj. Medalj räknas ut med poängsystem; 10 starter=10 p till 1:an,
9 p till 2:an, 8 p till 3:an osv, sammanräknat resultat av alla 3 domare.
APHA: Regular och SPB tävlar klass i klass i: Trail, Trail in Hand, Ranch Riding,
W.riding och LL. Medalj till bästa registrerade paint. Poäng delas utifrån regular
och SPB var för sig.
NSBA; 55 % av startanmälan tillbaka som prispengar och prisrosetter.
All Breed; prisrosetter och sponsrade priser.

Startavgifter:

Per klass:
350 kr APHA+AQHA Open, Amateur och Novice Am. Ridklasser.
300 kr APHA+AQHA Open- och Amateur Halter/Showmanship/Trail in Hand
300 kr APHA+AQHA Youth, Rid- och halterklasser.
150 kr All Breeds klasser (1 domare)
180 kr APHA/AQHA Horse Fee

Swedish Paint & Quarter Championship 2019
25 september – 29 september
350 kr NSBA Open (klass öppen för alla)
250 kr NSBA Non Pro (klass öppen för ungdom och amatörer)
Paid Warm Up 80 kr/ start
Maskerad Showmanship 250 kr
Leadline Gratis
2500 kr MeetingCard* (gäller ej NSBA klasser)
2200 Kr Youth MeetingCard (gäller ej NSBA klasser) – Youth & All Breed
1800 kr BABY MeetingCard (1+2 åringar- gäller ej NSBA klasser)
* 1 MeetingCard/Häst, även med olika ryttare. Gäller alla APHA, AQHA, All
Breeds (Open, Am, Y, SPB, Novice) klasser, även halterklasser. EJ NSBA!
Office charge:

300 kr engångsavgift/häst för icke SPHA/SQHA medlemmar.

Efteranmälan:

300 kr/ekipage efter 9/9 2019. Senast Kl 18:00 dagen innan!
OBS! Ingen efteranmälan via mail eller messenger!

Anmälningsavgift: Insätts på SPHA:s Pg 456 33 35-1 senast 9 september 2019.
IBAN: SE35 9500 0099 6026 4563 3351, SWIFT: NDEASESS
SPHA C/O Marie Strinnholm, Bank: Nordea,
Adress: Bredträsk 47, 916 92 Bjurholm
Poststämpel gäller. Ta med kvitto. Märk betalningen med ryttare och häst!
Anmälan:
Ange tydligt på
inbetalningskortet
från vem och vad
inbetalningen avser

Senast den 9 september 2019 tillsammans med kopia på
- APHA Hästens reg.bevis + APHA medlemskort; Amateur, Youth, Open.
- SPHA medlemskort
- AQHA Hästens reg.bevis + AQHA medlemskort; Amateur, Youth, Open.
- NSBA medlemskort Scandinavia/NSBA USA + reg.bevis.
- All Breed inget medlemskap eller licens krävs.

Medlemskap:

APHA medlemskap och amatörlicens går att lösa direkt på plats + APHA:s
Rush Fee för licens. Både ryttare & ägare måste vara medlem!
SPHA medlemskap; vuxen 300kr/år och ungdom 150kr/år, går att lösa på
tävlingsplatsen eller i anmälan.
AQHA medlemskap går att lösa på plats, betalas på plats.

ALLA
MEDLEMSKAP
SOM LÖSES I
SQHA medlemskap vuxen 300kr/år och ungdom 150kr/år går att lösa på
SEKRETARIATET
betalas PÅ PLATS! tävlingsplatsen.
Betalning, Swich, NSBA medlemskap; vuxen 300 kr/år och ungdom 200 kr/år,
kort el kontant!

Medlemskap NSBA USA; betalas på plats. Både ryttare & ägare måste vara
medlem!

Anmälan skickas:

Yvonne Pettersson Lundgren, Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse (senast
9/9, poststämpel gäller.)
Tel: 0739-671 586, E-mail: yvonnelundgren630@hotmail.com
Klasser utan starter 24/9 kommer att strykas från showbill!

Sekretariatet:

Öppnar: onsdag 25/9 kl 12:00, torsdag 26/9 kl 07.00, fredag 27/9 kl. 07.00,
lördag 28/9 kl. 07.00, söndag 29/9 kl 07.00

Startanmälan:

Skall ske i sekretariatet senast kl 18:00 dagen innan för att starta. Inga
ändringar görs av ryttare.
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APHA+AQHA:

APHA; För att det ska bli Jr & Sr klasser ska det vara minst 3 ekipage i resp.
ålderskategori annars blir det en All Ages klass.
APHA+AQHA; Vid eventuell lika domarbedömning gäller huvuddomarens
placering, Sue Kapushion, USA.

Novice Show/All
Breed klasser:

Alla AQHA/APHA Novice Amateur samt alla All Breed klasser, har valfri
betsling oavsett hästens ålder! Väljer man att rida med stångbett, gäller
enhandsfattning.

NSBA Unghäst
Cup:

Resultatet från Open Cup klasser räknas ihop för en total vinnare i NSBA 1 & 2
year old Open Cup, och det krävs starter i samtliga klasser.

Maskerad
Showmanship:

Showmanship där alla ryttarstatusar är tillåtna. Bedömning sker efter utförande
av mönster tillsammans med utklädnad och ev. musik. Musik ska meddelas till
speaker senast dagen innan eller mailas till jessica@spha.se
Vi vill uppmärksamma att detta är en showklass!

Walk & Trot:

Är endast till för Amatör/Youth-ryttare. Amatör som startar i motsvarande klass
med galopp (APHA, AQHA och NSBA) får ej starta i W/T. Syftet med klassen är
att erbjuda tävlingsmöjlighet för de som inte vill eller kan galoppera. Dvs det
skall inte vara en uppvärmningsklass.

Uppvärmining på
banan

Ingen framridning för NSBA klasser! Endast tid på tävlingsbanan i Longeline
klasser.

Prispengar:

Prispengar sätts in på konto. Ryttaren är ansvarig att lämna korrekta uppgifter
till sekretariatet.

Mönster:

Meddelas 1 vecka innan tävling.

SPHA kontakt:

Jessica Sandervig, jessica@spha.se
Tel: 070-786 84 42, www.spha.se

SQHA kontakt:

Moa Nyman, moa.nyman@sqha.se
Tel: 076-829 49 28, www.sqha.se

NSBA kontakt:

Kontakt Linda Hansson, linda-hansson@outlook.com
070-436 54 60, www.nsba.se

Återbetalning:

Mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg, senast söndagen 29/9,
återbetalas hela anmälningsavgiften minus Office charge. Har hästen startat
återbetalas inga startavgifter.

Ankomst:

Ridhusen är tillgängliga fr.o.m. ons 25/9. Ankomst tidigast tis em, 24/9,
kontakta grevagarden@telia.com för tidigare ankomst eller ankomst 24/9.

Boxplats:

Bokas och betalas genom Grevagården, Lotta; grevagarden@telia.com
Inomhusbox med sadelkammare: 1200 kr/meeting.
Avbokas senast 5 dagar innan, annars debiteras full avgift.

Mockningstjänst:

250 kr/Box vid avfärd, detta utförs och tillfaller SPHA's ungdomar.
Anmälan görs till Inger Kvarnström på tel 070-217 80 78 (även swish nr).

Övernattning:

Hotellrum på Grevagården 3-bädd: 820-980 kr/dygn, 2-bädd: 670-720
kr/dygn, 2-bädd m. dusch 970 kr/dygn, frukost ingår, ta med egna sängkläder
och handdukar. Bokningsavgift 500 kr, läs mer på www.grevagarden.se
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Rum bokas genom Lotta, grevagarden@telia.com , camping är gratis, Elplats:
500 kr/meeting.
Cafeteria:

Öppettider för Grevagårdens cafeteria anslås vid sekretariatet och på Facebook.

APHA Zone
Championship

Ryttaren måste uppfylla behörighetskriterierna som anges för att kunna delta i
Europa Zone Championship klasserna.
Ryttaren: Ryttaren måste vara bosatt i zon 12 (Europa) hos APHA och vara
aktuell medlem i APHA/AjPHA. Amatörer måste ha ett giltigt amatörkort. En
ryttare som har vunnit en medalj i en performance klass vid European Paint
Horse Championships under de senaste åtta åren (2011-2018) är INTE
kvalificerad att tävla i någon Europa Zone Championship-performanceklass
(någon division). En ryttare som har vunnit en medalj i en halterklass vid
European Paint Horse Championships under de senaste åtta åren (2011-2018)
är INTE kvalificerad att tävla i någon Europa Zone Championship halterklass
(någon division). Undantag: medaljer i ungdomsklasser för amatör/Novice
påverkar inte berättigandet.)
Exempel: John vann en silvermedalj vid European Paint Horse Championships
2012 i Western Western Pleasure. John är inte berättigad att tävla i någon
Europa Zone Championship-prestationsklass men förblir kvalificerad till Europa
Zone Championship-halterklasserna.
Dessutom kommer en ryttare som vann en Zone Championship Halter-klass
förra året inte kvalificerad till Zone Championship Halter-klasser i år. En
utställare som vann en Zone Championship Performance-klass förra året kan
inte delta i Zone Championship Performance-klasser i år.
Placeringar kommer att bestämmas enligt ovan.
Den första platsen får en bältesbuckla och 2:a-6:e plats en medalj.
Prisutdelningar kommer att hållas oberoende av de vanliga klasspriserna.

Reining, Cutting & Inga klasser erbjuds då underlaget inte lämpar sig för dessa klasser på Greva.
Work. Cowhorse: Championatsklasser i Reining erbjuds på September Rundown 17-21/9 på
Hälldala Ranch.
Tävlingsregler /
Etiska regler:

Hästägare skall kontakta Stallsekretariatet vid ankomst.
Nummerlappen skall bäras vid all ridning och/eller longering inom
tävlingsområdet.
Longering och ridning 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

Swedish Paint & Quarter Championship 2019
25 september – 29 september
sporrar, bett, spö eller liknande kommer att medföra en varning för att därefter
avstängas.
Tävlingsledningen rekommenderar hjälm för ungdomsryttare vid ridning inom
tävlingsområdet.
Utställare:

Monterplats – kontakta Elisabet Sandervig 070-786 84 43,
bettan@smedstorpsgard.se

Information:

Löpande information www.spha.se och på
www.facebook.se/swedishpainthorseassociation.

Övrigt:

Tider för pauser och luncher meddelas på plats.
Om vädret tillåter kommer trail att ridas på utebanan.
Ryttaren ansvarar för att ekipaget är anmäld till rätt klass & är i tid till sin start.

Ryttarfest:

Mer info på www.spha.se samt på FB.

Var inte rädd att höra av dig med frågor, stora som små!
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Konstnär Unna Katz
& Jens Olsson
www.unnakatz.se

Ett speciellt TACK till våra sponsorer som sätter guldkant på 2019!

