VELKOMMEN TIL
DANISH QH CHAMPIONSHIPS
AND FUTURITY
7.-10. September 2017
2 x AQHA incl. Cutting/Working Cowhorse og Level 1 klasser (novice)
DKQHA Futurity - NRHA.DK - NSBA

ARRANGØR: Danish Quarter Horse Association
SHOW ADRESSE:
Tuse Creek Ranch
Hesselvad 15, Butterup
DK-4420 Regstrup
SHOWOFFICE:
Heidi Nørbæk
Højagergaardsvej 8
8781 Stenderup
Mail: showtilmelding@gmail.com
SHOWOFFICE ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS:
Onsdag:
17.00 – 21:00
Torsdag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Fredag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Lørdag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Søndag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse.
SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL:
Thomas Jørgensen tlf. +45 7175 7820 eller
Pernille Bendix +45 6174 0059
SHOW MANAGER: Thomas Jørgensen
DOMMERE/JUDGES: Jennifer Thompson, USA og Josephine
Blomqvist, Sverige
RINGSTEWARDS: Laura Rønnow og Camilla Aarenstrup
SPEAKER: Morten Weis, Anja Eriksen m.fl.
KVÆGANSVARLIG: Sophie Kronborg
OFFICIEL FOTOGRAF: John Jensen fra Taselvfoto.dk
Kommerciel fotografering må kun ske ifølge aftale med
DKQHA’s bestyrelse.
TILMELDINGSFRIST:
16. august 2017. Tilmeldinger modtaget efter denne dato
pålægges automatisk et eftermeldingsgebyr på DKK 400,-.

BOKS:
DKK 950,- for DKQHA medlemmer alle dage inkl. halm.
DKK 1.150,- for øvrige inkl. Halm.
Det er muligt at dele boks. Dette administreres dog IKKE af
DKQHA, men må gerne aftale via vores Facebookside.
(DKQHA’s DM-begivenhed).
Såfremt der ønskes spåner, kan disse bestilles og betales på
tilmeldingsblanketten. Der kan også købes spåner i
sekretariatet. Pris pr. Pakke DKK 150,Ankomst fra onsdag kl. 14.00. Ridning i hallerne fra kl. 17:00.
Man kan KUN påregne at få en boks, såfremt den er bestilt
OG betalt SENEST 16.8.2017.
CAMPING/anden overnatning:
DKK 500,- for alle dage med strøm.
DKK 300,- uden strøm.
Campingskilt skal sættes synligt på campingvognen/teltet.
BETALING:
Startgebyr og boksleje betales ifm. tilmeldingen på konto:
Reg. nr. 2428 Kontonr. 6277159196
IBAN:
DK 9520006277159196
BIC/SWIFT:
NDEADKKK.
Skriv navn på hesten / hestene på betalingen.
MEDLEMSKORT:
Vi opfordrer til at alle deltagere INDEN stævnet har sørget for
at ALLE medlemskaber er på plads. I særdeleshed de
udenlandske organisationer (AQHA, NSBA). Der er kun
begrænset mulighed for assistance til dette på stævnet.
Bemærk medlemskort til DKQHA til BÅDE rytter og hesteejer
skal være købt inden din showstart for at kunne opnå DM
medaljer. Såfremt du ikke allerede er medlem, kan du
indmelde dig på DM tilmeldingsblanketten.
TILBAGEBETALING AF STARTGEBYR:
Ved fremvisning af dyrlæge- eller lægeattest senest 2 dage
efter showet tilbagebetales hele startgebyret, dog minus DKK
200,- i administrationsgebyr. Boksleje tilbagebetales ikke.
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EFTERANMELDING:
Ved efteranmelding betales et engangsbeløb på DKK 400,- +
startgebyr for de klasser, man ønsker at starte.
Efteranmelding i yderligere klasser ved allerede startende
rytter er normalt startgebyr plus gebyr på kr. 20,- pr. klasse.
Man kan ikke påregne boks, hvis ikke denne bestilles og
betales senest den 16. august 2017.
DKQHA DANMARKSMESTER i AQHA klasser:
Der kræves medlemskab af DKQHA for både heste-ejer og
rytter for at kunne blive Danmarksmester.
VIGTIGT! DKQHA medlemskab skal være tegnet INDEN første
DM klasse startes.
Der skal være minimum 3 starter i klassen for, at der kan
udråbes en Danmarksmester. Der uddeles Guld / Danmarksmestertitel, Sølv og Bronze i AQHA Open, Green, Amateur,
Amateur Level 1, Youth og Youth Level 1 klasser.
I Amateur og Youth klasserne går DM-titlen/medaljerne til
rytteren. I Open og Green går DM-titlen og medaljen til
hesten.
Bedømmelsen foretages af 2 dommere og det er den
sammen-lagte placering efter point-system neddenfor, der er
gæl-dende. Der udråbes dermed kun een Danmarksmester i
hver klasse.
Point-system. Der uddeles point for hver dommers placeringer. 1. Pladsen opnår samme antal point, som der er
deltagere i klassen. 2. Pladsen eet point lavere og så
fremdeles, til sidste pladsen opnår 1 point. (Dog max 10
point uanset antal).
Pointene fra placeringerne for begge dommere lægges
sammen. Ekvipagen med den sammenlagte højeste sum
udråbes til Danmarksmester i den pågældende klasse.
I tilfælde af TIE (2 der står lige) gælder Tie-dommerens
bedømmelse. Tie dommer besluttes og annonceres af DKQHA
ved begyndelsen af hver dag.
Husk at vedlægge kopi af DKQHA medlemskort.
AQHA:
Der rides efter AQHA regelbogen. Kopi af hestens AQHA
registreringsattest samt kopi af AQHA medlemskort for både
rytter og hesteejer vedlægges tilmeldingen.
Det er nødvendigt at købe medlemskort til AQHA inden DM.
Information om dette fås på www.aqha.com.
Du skal være i besiddelse af et Amateur (Youth) medlemskort
for at starte AQHA Amateur / Amateur Level 1 (Youth)
klasser.

NYHED – vi udbyder nogle få Amateur Select klasser. For at
være startberettiget i disse klasser skal man have Amateur
status og være fyldt 50år. Man er startberettiget fra den dag
man fylder 50.
PRIS pr. AQHA klasse:
Halter, Youth samt Amateur Level 1: DKK 200,Performance Open, Green og Amateur (Select): DKK 300,Youth Level 1: DKK 150,Cattle Charge: DKK 800,Weekend Card for AQHA klasser DKK 1.500 kr., gældende pr.
equipage (hest/rytter kombination).
Såfremt man ved starten af 2017 har optjent 25 AQHA point
eller flere i én eller flere discipliner, kan man ikke starte Level
1 i disse konkrete discipliner.
DKQHA forbeholder sig ret til at lægge Senior og Junior
klasser sammen, såfremt der er færre end 3 tilmeldte i
minimum een af klasserne.
DKQHA Futurity:
Se regler vedrørende det danske Futurity på
dkqha.dk/futurity. Du kan også få informationer hos Futurity
Manager Natasha Møller. En Futurity startberettiget hest skal
være i besiddelse af et DQAF certificat (Dansk Quarterhorse
Avlsprogram & Futurity). Dette kan rekvireres hos Natasha
Møller (natasha-moller@live.dk) SENEST pr. 1. September
2017, hvis du skal bruge det til dette års DM. Kopi af DQAF
Certifikatet vedlægges tilmelding.
PRIS pr. FUTURITY klasse:
Futurity Halter: DKK 250,Futurity Performance incl. In Hand klasser: DKK 400,NRHA.DK:
Åben for alle racer og NRHA.DK, NRHA.no & SRHA
medlemmer. Der rides efter NRHA & NRHA.dk reglerne. Kopi
af medlemskort plus heste-licens vedlægges. Retainage 40 %.
NRHA, NRHA.dk, NRHA.no eller SRHA heste licens er
påkrævet. Vi opfordrer til at købe medlemskort og licens
inden DM. Info på www.nrha.dk.
PRIS pr. NRHA.DK klasse:
Open / Non pro: DKK 150,- + DKK 75,- Judge fee =DKK 225,Green / Youth: DKK 100,- + DKK 50,-. Judge Fee = DKK 150, -.
Rookie / Prime Time: DKK 100,- + DKK 50,- Judge fee = DKK
150,-

VELKOMMEN TIL
DANISH QH CHAMPIONSHIPS
AND FUTURITY
7.-10. September 2017
NSBA
Som noget nyt udbyder vi NSBA klasser. NSBA showet er
godkendt af både NSBA – USA og NSBA Scandinavia, men
medlemskab kræves kun i een af ovenstående forbund.
Rytter og ejer skal være gyldige medlemmer af NSBA. Gyldigt
medlemskort vedlægges tilmelding.
Der udbetales 55 % af startgebyrer.

ETIK:
Inhuman behandling af heste på stævneområdet medfører
udelukkelse fra konkurrencen og bortvisning fra showområdet. I dette lys skal ovenstående regler på
træningsbanen ses. Videooptagelse samt fotografering kan
forekomme. Alle ryttere skal respektere hinanden og vise
hensyn i stalden og under ridning/træning af hestene.

PRIS pr. NSBA klasse:
Pris Non Pro DKK 190,Pris Open DKK 270,Youth og Non Pro ryttere må starte Non Pro klasser.
Alle må starte Open klasser.

ENTRÈ:
Gratis

VACCINATION:
Alle heste skal være vaccinerede efter gældende regler i
Danmark.
DKQHA’s regler på trænings- og opvarmningsbaner
En hest må under opvarmning og træning ikke befinde sig
nærmere end to meter fra arenaens barriere/grænse under
udførelsen af et slide stop. Straffen for overtrædelse af dette
vil være et gult kort til rytteren.

FÆLLES SPISNING
Lørdag 9. september – Tilmelding kan ske samtidig med
tilmelding til DM, hvorved du kun betaler kr. 150,- pr. Person.
Ved køb af madbillet ifm. Stævnet afregnes kr. 175,- pr.
Person.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Al færden på området er for egen risiko, arrangøren påtager
sig intet ansvar, hvad angår dyr, personer eller ejendele. Ved
tilmelding til stævnet accepterer man samtidig selv at påtage
sig enhver risiko og ethvert ansvar vedrørende dyr, personer
og ejendele.

Under opvarmning og træning må en hest ikke udføre mere
end otte spins med høj fart i træk. Straffen for overtrædelse
af dette vil være et gult kort til rytteren.
Overdreven gentagen anvendelse af spins under opvarmning
kan ligeledes medføre påtale og gult kort til rytteren.

HUNDE SKAL ALTID FØRES I SNOR

OBS OBS Udstyr som ikke må anvendes i show arenaen, må
heller ikke anvendes under opvarmning og træning. Dette
inkluderer træningsudstyr så som Martingals, næsebånd, tie
downs eller glidetøjler, som således er forbudt i showarena
og på opvarmningsbaner under hele stævnet.
Straffen for overtrædelse af dette vil være et gult kort til
rytteren.

Vi glæder os til at møde nye medlemmer
og Quarter Horse ejere, ligesom vi glæder
os til at gense ”de gamle kendinge”.

Såfremt en rytter efter at have modtaget et gult kort igen
overtræder reglerne, kan showmanager beslutte at tildele
rytteren et rødt kort, hvilket vil være ensbetydende med
udelukkelse fra stævnet. I tilfælde af udelukkelse vil
startgebyrer m.v. IKKE blive tilbagebetalt.
Startnummer skal altid bæres synligt ved al ridning og/eller
longering på og omkring stævneområdet.
Longering er FORBUDT i ridehallerne under hele showet – vi
henviser til udendørs banen og roundpen.

RYGNING ER FORBUDT I ALLE BYGNINGER INCL STALDE,
RIDEHALLER OG TOILETTER.

If it ain’t a
QUARTER
It’s just a
HORSE

