
 

31 oktober - 2 november 2019 
AQHA 
NSBA  

All Breed 
SQHA NORDIC CLASSIC VERSATILITY CHALLENGE  

SQHA NORDIC CLASSIC REINING CUP FINAL 
Sista anmälningsdag 11/10-2019 

Domare   
Maj Britt Lemay (AQHA, NRHA, NSBA) 

Plats  
Axevalla travbana 1
53292 AXVALL

Showmanager  
Anitha Kufeldt 070-220 27 11 

Klasser  
AQHA Halter & Performance, Open, Amateur, Youth 
NSBA Open & Non Pro
All Breed Open All Ages 
SQHA Nordic Classic Versatility Challenge 
SQHA Nordic Classic Reining Cup Final 

Kontakt 
Ansvarig för tävligen är Swedish Quarter Horse Association. Kontaktpersoner för tävlingen är:
- Moa Nyman 

moa.nyman@sqha.se 
076 829 49 28 

- Erik Brodin 

mailto:moa.nyman@sqha.se


erik.brodin@sqha.se 
070 626 39 59

Regler  
AQHAs regelbok gäller för alla AQHA-klasser.
AQHAs regelbok gäller för alla All Breed-klasser.
AQHAs regelbok gäller för alla SQHA-reining klasser. 
All Breed följer AQHAs regelbok. Valfri betsling oavsett hästens ålder, väljer man att tävla på stång 
gäller enhandsfattning. 

Startavgifter 
NSBA Open 350 kr
NSBA Non Pro 250 kr
55% av startanmälan tillbaka som prispengar & prisrosetter. 

AQHA Halter & Showmanship 200 kr 
AQHA Performanceklasser 250 kr 
AQHA Youth Halter- och performanceklasser 100 kr 

All Breed 150 kr 

SQHA Reining Open 300 kr
SQHA Reining Amatör och Youth 200 kr
55% av startanmälan tillbaka som prispengar. 

SQHA Nordic Classic Challenge 450 kr. 
80% av startavgifterna går tillbaks som prispengar & prisrosetter samt övriga utmärkelser.

Priser 
Prisrosett 1-6 placerad i alla AQHA och All Breed-klasser
Prisrosett 1-3 placerad i NSBA-klasserna 

Förutom detta kommer även High Point utses i följande kategorier:
AQHA Open
AQHA Amateur 
AQHA Youth
All Breed Open
All Breed Youth 

Prispengar 
Eventuella prispengar sätts in på konto. Ryttares ansvar att ge korrekt kontonummer för 
utbetalning. 

Office charge  
Office charge för icke medlem i SQHA 300 kr. Ingen office charge för SQHA-medlemmar. 

Anmälan 
Anmälan skickas till Yvonne Pettersson Lundgren, Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse senast 
den 11 oktober 2019 tillsammans med kopia på

mailto:erik.brodin@sqha.se


- AQHA Hästens reg.bevis + AQHA medlemskort; Amateur, Youth, Open.
- NSBA medlemskort Scandinavia/NSBA USA + reg.bevis. 
- All Breed inget medlemskap eller licens krävs. 

Tel: 0739-671 586, E-mail: yvonnelundgren630@hotmail.comn
 

Anmälningsavgift  
Betalas in på SQHA:s Plusgiro plusgiro 880296-9. Märk betalning med namn och adress. Se till att 
kunna uppvisa kvitto på inbetalning vid tävling. 

Efteranmälning 
Vid efteranmälninf (efter 11/10) så tillkommer en efteranmälningsavgift på 400 kr. Ekipage som är 
anmäld och startanmäld kan lägga/ta bort klasser utan extra kostnad. För efteranmälning för 
nästkommande dags förmiddagsklasser måste ske innan 19.00 kvällen innan. För 
eftermiddagsklasser nästkommande dag måste detta ske innan 10.00 samma dag. 

SQHA Reining 
SQHA Reiningklasserna går i divisionerna open, amatör och youth. Dessa klasser omfattar 
quarterhästar, det vill säga att registreringsbevis från AQHA på hästen krävs för att få starta 
klasserna. 

Box & boende  
- Meetingpris box 1100:- (torsdag-lördag) 1 spånbal ingår.
- Dagsbox 400 kr/dag.
Bokning av box sker via anmälan. 
Ingen ankomst före kl 16.00 onsdag. 

Campingplatser finns tillgängliga. Elplats onsdag-lördag: 400 kr. 

Veterinärbesiktning 
Veterinärbesiktning sker på anvisad plats kl. 07.00-08.00 alla dagar.
Startande i första klassen har företräde OM dom finns på plats kl 07.00.

OBS! Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2-virus. Grundvaccinerade plus 1 
gång per år efter det. Sista vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före 
tävlingens första dag.

SQHA Nordic Classic Versatility Challenge  
SQHA Nordic Classic Versatility Challenge är tre olika klasser som slagits tillsammans till ett enda 
mönster. Klasserna som slagits ihop är trail, horsemanship och ranch riding. Ett mönster med 
komponenter från alla tre klasserna har skapats för ryttarna att visa sina hästar och dess 
mångsidighet. 

Klassen går som en All Breed-klass, det vill säga att klassen är öppen för alla raser, samt alla 
divisioner. Open, amatörer och youth-ryttare tävlar mot varandra för att bli korad SQHA Nordic 
Classic Versatility Challenge Champion 2019! 



80% av startavgifterna går tillbaks till topp 5 i klassen samt prisrosetter, plakat och mer spännande 
priser. 

Medlemsskap i SQHA krävs för att delta i klassen! 

Etiska regler 
Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och longering på
tävlingsområdet. Hästens pass måste tas med på tävlingen och skall
kunna uppvisas vid veterinärbesiktning eller vid efterfrågan. Hästarna
ska vara vaccinerade mot hästinfluensa. Vaccinationsintyg ska uppvisas vid startanmälan samt vid 
veterinärbesiktning för startande i AQHA-reiningklasser. 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och
ridning på hästar som visar hälta eller tecken på sjukdom medför
uteslutning från tävlingen utan återbetalning.

Återbetalningar 
Vid sjukdom eller sjuk häst måste vi ha sjukintyg / veterinärintyg senast den 30/10 och 80% av 
betald startavgift betalas tillbaka. Inga andra avgifter såsom box, veterinäravgift återbetalas. 

OBS! Ryttare, ägare samt hästs AQHA-papper måste vara showoffice tillhanda före hästens första 
start! INGEN häst tillåts starta om samtliga papper ej är i ordning. Inga undantag!
Varje tävlande ansvarar för sin hästs säkerhet vid uppstallning i boxarna så även på hela 
tävlingsplatsen. 

VÄLKOMNA ÖNSKAR 


