
Arrangör Stall Eliza i samarbete med SQHA.

Plats Näsbyholm, Strängnäs.

Första start 10.00 lördagen den 16 maj 2020.

Domare Barry Schuurman, Holland.

Show Manager Anita Kufeldt tel 0702203711.

Klasser AQHA halter & performance, open, amateur och select amateur.

APHA halter & performance, open och amateur.

NSBA open och non pro.

ALBR all-breeds open.

Select amateur AQHA select amateur är för amatörryttare 50+ och erbjuds i trail, w pleasure och w 

horsemanship.

Regler AQHA medlemskap krävs i AQHA-klasserna.

AQHA:s regelbok gäller för alla AQHA-klasser.

APHA medlemskap krävs i APHA-klasserna.

APHA:s regelbok gäller för alla APHA-klasser.

NSBA medlemskap krävs i NSBA-klasserna.

NSBA:s regelbok gäller för alla NSBA-klasser.

AQHA:s regelbok gäller även för ALBR med undantag att valfri betsling är tillåtet oavsett 

ålder. Väljer man stångbett gäller enhands-fattning.

Bästa ekipage Ett hederspris kommer att delad ut till sammanlagt bästa ekipage under meetinget. Alla 

ridklasser ingår AQHA-, APHA-, NSBA- OCH ALBR-klasser samt alla showmanship-klasser 

utom klasserna för 1-2 yo (NSBA Cup YEA) i showmanship och trail. De placerade får 

poäng omvänt placeringen, dvs om det är 6 placerade får vinnaren 6 poäng, tvåan får 5 

poäng osv, om det är bara 3 placerade får vinnaren 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean får 

1 poäng.

Maskerad:

w horsemanship

Showclass: W horsemanship för alla. Två prisutdelningar, dels utförande av mönster och 

dels utklädnad/show.

Klass i klass APHA regular och SPB tävlar klass i klass i alla klasser utom halter, w pleasure och hunter 

under saddle . En gemensam uppsättning prisrosetter delas ut. Poäng delas utifrån regular 

och SPB var för sig.

Priser AQHA: prisrosetter och sponsrade priser. 

APHA:  prisrosetter och sponsrade priser.

NSBA: prisrosetter och prispengar (=55% av anmälningsavgifterna). 

ALBR: prisrosetter.

                                 

en AQHA, APHA, NSBA och allbreedstävling

 16-17 maj 2020

Springtime Challenge 



Office charge 100 kr.

Startavgifter AQHA: 200 kr.

APHA: 200 kr.

NSBA open: 350 kr.

NSBA non pro: 250 kr.

ALBR: 200 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SHOW: 0 kr.

Betalning skall vara gjord senast den 6 maj 2020 till bg 5181-5413 eller via Swish till nr 

0721827183, Stall Eliza, Elizabeth Polheimer.

Kom ihåg märk inbetalningen med namn eller hästnamn!
Anmälan På angiven blankett senast 6 maj 2020 tillsammans med kopia på hästens reg.bevis och 

AQHA, APHA och NSBA medlemskort för start i dessa klasser.

All-breeds kräver inget medlemskap eller licens.

Anmälan sänds senast 6 maj 2020 till

Kim Welin, Åsvägen 3A, 81020 Österfärnebo 

mail: gosan_cleo@hotmail.com 

poststämpel gäller.

Efteranmälan 300 kr efter den 6 maj 2020.

Medlemsavgift AQHA, APHA och NSBA medlemskap går att lösa på plats.

Startanmälan Sekretariatet öppnar två timmar innan dagens första start och startanmälan skall ske 

senast 1 timme innan klass. Tag med kvitto på inbetalning!

Efteranmälan minst en timme innan klassens början.

Betala helst via Swish! Kortbetalning kan ej göras.

Mönster Publiceras på hemsidan epwesternshows.dinstudio.se senast 15 mars 2020.

Återbetalning Mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg, senast inom 10 dagar efter

tävlingen, återbetalas hela anmälningsavgiften minus office charge.

Boxplats Bokas per tfn 0721827183, sms till Elizabeth Polheimer. Betalning 450 kr, spån ingår,  via 

Swish 0721827183, Stall Eliza, Elizabeth Polheimer, eller samtidigt som tävlingsanmälan. 

Boxen är bokad efter betalning. Kom ihåg ta med vattenhink och redskap för mockning! Ej 

mockad box debiteras med 500 kr!

Ankomst Ankomst tidigast fredag kl 1700.

Boxlista läggs ut på Fb/Springtime Challenge.

Boende Camping och enkel övernattning i flerbäddsrum kan bokas genom Susanne Paus tel 

0708901614.

Parkering All parkering sker på fältet med infart från stora vägen. Det är tillåtet att före och efter 

dagens tävling köra in till stallområdet över ridhusplanen med transport för 

avlastning/lastning av häst och utrustning. Ej under tävling då ridhusplanen är ett område 

för häst och människor. Respektera detta då det är en säkerhetsregel!

Servering Cafeterian hålls öppen och serverar även frukost och lunch. På lördag kväll tänder vi 

grillarna och man grillar egen medhavd mat tillsammans!

Hästpass Skall medföras. Giltig vaccination måste vara gjord.



Övrigt Vi reserverar oss mot tryckfel och ändringar i programmet. Förbehåller oss rätten att 

ställa in pga smittsamma sjukdomar eller liknande och friskriver oss från allt ansvar på 

skador gällande häst, ryttare, tredje person eller utrustning under tävlingen. 

Lunchrast meddelas under dagen.

Vägbeskrivning Se vägbeskrivning från Google Maps. Sökord Näsbyholm nbs.

Välkomna till en trevlig tävling på Näsbyholm!




