NRHA.DK
Danmarksmesterskab i Reining
5. – 7. november 2021
Individuelt DM med 2 go-rounds
NRHA.COM
2 x MORRISON
NRHA.DK Futurity
All Nations Hold-konkurrence
Easy Reining
Para DM
Green Cup med 2 go-rounds

Sted:
Tuse Creek Ranch
Hesselvad 15, Butterup
DK-4420 Regstrup

Spørgsmål vedr. startberettigelse:
Er du ny eller bare usikker på, hvad du
kan/må starte til showet, så kontakt Ditte
Poulsen tlf. 21434216.

Dato: 5. – 7. november 2021

Ankomst: Fredag fra kl. 10.00

Dommer: Henry Kühnel

Tidlig ankomst DKK 300,- pr. dag.

Showmanager: Ann-Sofie Olsen

Camping:
Kr. 500,- for alle dage med strøm.
Kr. 300,- uden strøm.

Ringsteward: Laura Rønnow
Showsekretær:
Heidi Nørbæk
Jenny Kammersgaards Vej 1 – 4,1
DK-8700 Horsens
entryform@outlook.dk

Boks: Kr. 950 incl. 1 spåne
Startgebyr: Se showbill

Tilmelding på:
https://www.showmanager.info/Home.aspx

Betaling:
Konto nr.: 7240 – 1386783.
IBAN: DK7772400001386783.
BIC/SWIFT: JYBADKKK

Showsekretær Heidi Nørbæk
entryform@outlook.dk
Senest 25. oktober 2021
Tilmeldingen er bindende.

Vaccination:
Alle heste skal være vaccineret.
Vaccinationskort vises i sekretariatet ved
ankomst.

Kontakt:
Jette Ceglarek, jette.ceglarek@pc.dk

DM regler:
Kun personer med dansk statsborgerskab
kan ride om DM-medaljer.
Rytter og hesteejer skal være medlem af
NRHA.DK.
Præmier:
Medaljer guld, sølv, bronze i DM-klasser.
Alle ryttere møder til præmieoverrækkelse
med hat. Ved udeblivelse fra
præmieoverrækkelse bortfalder evt.
pengepræmier.
NRHA.DK:
40% retainage. Åben for alle NRHA.DK,
SRHA, NRHA.NO og NRHA.FI medlemmer.
Der rides efter NRHA.DK reglerne.
NRHA.COM:
50% retainage. Medlemskab og hestelicens
skal være i orden inden showet.
NRHA.DK Futurity:
Under DM afholdes det danske NRHA.DK
Reining Futurity. Se reglerne på www.nrha.dk
under FDM.
Eller kontakt jette.ceglarek@pc.dk, tlf.
24423020.
Pengepræmier:
NRHA.DK DM:
Non Pro: DKK 600,- added
Rookie 1: DKK 600,- added
Youth: DKK 600,- added
Open: DKK 1.000 added
NRHA.DK klasser (ikke DM):
Green Cup: DKK 600,- added
Rookie 2: Jackpot
Easy: Jackpot
Any Bit Any Age Level 1+2: Jackpot
Green As Grass Horse: Jackpot
Prime Time: Jackpot

NRHA.COM (kvalifikation til EM):
Open Morrison: 1.000 dollar added
Non Pro Morrison: 1.000 dollar added
Intermediate Open: 100 dollar added
Limited Open: 100 dollar added
Intermediate Non Pro: 100 dollar added
Limited Non Pro: 100 dollar added
Rookie Proffesional: 100 dollar added
Rookie L1: Jackpot
Youth 13 & under + Youth 14-18: Jackpot
PARA

Information om Para-reining på
http://www.worldparareining.org/#riders
Efteranmelding:
Ved efteranmelding eller for sen betaling
betales et engangsbeløb på kr. 400,- +
startgebyr for de klasser, man ønsker at
starte. Efteranmelding i yderligere klasser ved
allerede startende rytter, normal startgebyr.
Tilbagebetaling af startgebyr:
Ved fremvisning af dyrlæge- eller lægeattest
senest 2 dage efter showet tilbagebetales
hele startgebyret. Boksleje og office charge
tilbagebetales ikke.
DM-fest:
Lørdag aften afholdes der DM-fest med super
lækkert mad, hygge og sjov. Køb af partybilletter på tilmeldingsblanketten eller under
showet.
Hunde skal føres i snor.
Rygning er ikke tilladt i ridehallen og
indendørs.
Ansvar:
Ophold på Tuse Creek Ranch er på eget
ansvar.

DM-reglement 2021:
DM 2021 afvikles i 2 go-rounds, Der kåres
Danmarksmestre i følgende kategorier
Rookie 1, Youth, Non Pro, Open og Para
(kun et go). Gyldigt medlemskab af NRHA.DK
kræves for både rytter og hesteejer..
Alle medlemmer af NRHA.DK, NRHA.NO,
SRHA eller NRHA.FI kan deltage og rider
med om pengepræmierne. Kun personer med
dansk statsborgerskab og medlemskab af
NRHA.DK kan ride om DM-medaljer.
Det er tilladt at starte alle de kategorier, man
er startberettet i. Det er rytteren selv, der er
ansvarlig for, at man er startberettiget i den
pågældende kategori, er du i tvivl, så spørg
inden start!
Det opfordres til, at hesten startes max. tre
klasser pr. dag. Det forventes, at hesten
behandles etisk korrekt. Se også NRHA.DKs
etiske regler.
Regler, der ikke er nævnt specifikt i denne
oversigt, følger NRHA.com og NRHA.dk’s
regelbog.
Der rides 2 go-rounds, begge go-rounds
sammenlægges. Equipagen med den højeste
score totalt vinder.
Evt. ties på første pladsen brydes ved at der
trækkes lod eller rides om. Hvis én af rytterne
beder om omridt, skal der rides om. Ønsker
den anden rytter ikke at ride om, har denne
rytter tabt placeringen.
I tilfælde af ties på 2. og 3. pladsen trækkes
der lod om sølv og bronze, sådan at de 3
medaljer kan uddeles til enkeltpersoner.

ALL NATIONS HOLD-konkurrence
Regler for holdkonkurrencen:
Holdkonkurrencen afvikles samtidig med 1 go
i DM-klasserne. Der betales startindskud for
holdkonkurrencen (400 kr./hold).
Holdet skal være offentliggjort og tilmeldt
lørdag inden kl. 12. Hvis man deltager i flere
DM klasser, skal man inden start angive,
hvilken start, der tæller med i holdkonkurrencen. Det er det komplette hold, der
skal være angivet.
Hvert hold skal bestå af: En Youth eller 1
Rookie rytter. De sidste tre ryttere kan være
Non Pro, Rookie, Youth eller Open. Der må
max være en Open rytter. Hvert hold skal
bestå af 3-4 ryttere, de tre bedste scores
sammenlægges, bedste hold vinder. Èn rytter
må kun ride en gang på samme hold.
Holdet opfordres til at have et tema- feks
grønt underlag eller lignende, så tilskuerne
kan kende holdet.
Andre nationaliteter er MEGET velkomne, og
man må blande holdene på kryds og tværs.
Equipagen kan kun deltage på et hold, deles
hesten af flere ryttere i DM-klasserne kan
samme hest kun være en gang på hvert hold,
men gerne med forskellige ryttere på flere
hold. Ligesom en rytter på flere heste kan
være med på flere hold.
Team winner: 2.000 kr
2. plads: 1.200 kr
3. plads: 800 kr
4. plads: 500 kr
Fede præmier
Individuel bedste score vinder 500 kr.

For at blive dansk mester kræver dansk
statsborgerskab.

Spørgsmål vedr. holdkonkurrencen til Annette
Andersen tlf. 28764100.

For Para reining gælder, at rytteren kan ride
på lånt hest. Rytteren skal være grad inddelt
inden start, samt medlem af NRHA.DK. Para
DM afvikles i alle grader 1,2,3 og 4. Man kan
kun ride i en kategori, der vil være forskellige
patterns efter grad, der kåres en samlet
vinder i Para, ikke en vinder pr. grad.

Vi glæder os til at se jer alle igen til DM 2021.

