
PROPOSITION 

SRHA On Tour Shows 2020 
Long Valley Ranch, 22/23 Augusti 

SRHA & All Breed 

 
 

Show Management -TPH Shows. Tävlingsledare - Steve Clinch  

Tävlingssekreterare - Cajsa Andersson.,  

 

Avgifter     

Domaravgift för klasserna ingår i klass anmälningsavgiften. SRHA klasser har 50% Payback. 

Inga pris pengar i All Breed 

Alla avgifter är på vars tävlings anmälningsblankett 

 

Betalning Tillhanda senast 6 dagar före aktuell tävling 

Skall finnas på konto BG: 5209-6724  

 

Ankomst: Tidigast kl. 16,00 dag innan tävling (kan ändras från de olika platserna) 

 

Öppettider för Show Office 

1 ½ timme före första klass varje dag till slutet av sista klass 

 

Anmälningar 

Anmälningar görs på anmälningsblanketten för varje tävling och skickas till Cajsa Andersson 

andersson.cajsa@live.se  Blanketten skickas in senast 6 dagar före tävlingsdagen (datum ses 

på anmälningsblanketten) 

Alla startlistor publiceras kvällen innan tävlingsdagen. Anmälningar på tävlingsdagen måste 

göras senast 1 ½ timme före varje klass och man kommer sättas först på startlistan. 

Vi uppskattar att SRHA medlemskap och licenser är köpt innan tävlingsdagen. 

 

OBS!!!!! 

Endast anmälningar på officiell Anmälan blanketten kommer att accepteras - inget sms 

eller Facebook-meddelanden 

 

Regler och hur tävlingen kommer att skötas 

Vi har folkhälsomyndighetens rekommendationer att följa vilket innebär att vi måste hålla 

max 50 personers gränsen. Så vi uppskattar att man kommer utan onödvändig hjälp, ingen 

publik och håller avstånd till varandra. 

Cirka 30 häster per dag. Vi ber er att resa till er närmaste tävlingsplats. 

Det kommer heller inte bli någon prisutdelning, resultat kommer publiceras efter 

tävlingsdagen. Det kan komma specefika regler för var anläggning. 

 

Patterns 

Alla mönster är från NRHA Handbook 2020 

 

 

mailto:andersson.cajsa@live.se


Återbetalningar 

100% av anmälningsavgifterna återbetalas  mot uppvisande av veterinär/ läkarintyg senast  

dagen innan tävlingen.  Box, samt officecharge återbetalas ej. 

 

OBS! Ryttarens, ägarens samt hästens SRHA papper måste vara showoffice tillhanda före 

hästens första start! INGEN häst tillåts starta om samtliga papper ej är i ordning. Inga 

undantag! 

 

Utbetalningar 

Alla pris penger utbetalas till hästägarens bankkonto.  

 

Fri ridning 

Arenan hålls öppen för fri ridning i pauser och lunchavbrott. Var vänlig uppmärksamma tider 

samt övriga restriktioner runt detta.  

 

Etiska regler 

Korrekt backnummer 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 influensa. 

 

Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid all ridning. 

Du som är äldre skall bära hjälm då du tävlar/rider fram i Youth klass. 
 

 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på hästar som 

visar hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan 

återbetalning! 

Läs mer om rid etik på srha.se och Tävlings regler/info 

 

 
 

TPH shows i samarbete med SRHA önskar er alla varmt 
välkomna till SRHA On Tour Shows 2020 

 


