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NSBA Scandinavia Celebration 2022
Torsdag 2 juni – söndag 5 juni
Grevagården i Sverige
1*NSBA, 2*AQHA, 2*APHA & 1*All breed
Domare 1
Domare 2
Domarsekreterare 1
Domarsekreterare 2
Tävlingsledare
Sekretariat (Showoffice)
Speaker
Prisutdelare
Sponsringschef
Officiell showfotograf
Plats
Första start
Betalningsinformation

Betalning på plats

Rick Lemay, Spanien
Maj Britt Lemay, Spanien
Christel Svensson
Linda Hansson
Kim Welin
Yvonne Pettersson Lundgren
Pia Thomsson
Victor Kvarnström och Ida Staaf
TBA
Gert Andersson
Grevagården 1, 541 93 Stenstorp, Skövde
Sverige
Torsdag 2 juni kl. 08.00 (08.00)
Svenska betalningar BG 5261-0680,
Internationella betalningar
IBAN: SE16 8000 0838 1692 3795 3907,
BIC: Swedsess
Showoffice tar inte emot kontanter, endast
SWISH eller överföringar till bank.

Du kommer att bli ombedd att visa bevis
på överföringar som gjorts under helgen.
Avgifter som ska betalas till NSBA:s bankkonto, Notera ALLA avgifter redovisas i svenska kronor
(SEK)
Startavgifter
Officecharge per häst
250 kr
Videofee
275kr
Hästavgifter per häst
NSBA hästavgift vid start av NSBA- 100kr
klasser
AQHA hästavgift vid start av AQHA- 200 kr
klasser
APHA hästavgift när du startar APHA- 100 kr
klasser
Efteranmälningsavgift
Klassavgifter

För anmälning efter 2 maj eller
betalning som erhållits efter 6 maj
NSBA Open
NSBA Non Pro, Ungdom
AQHA, APHA
Performance&Showmanship
AQHA, APHA Halter
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300 kr
350 kr
250 kr

350 kr
250 kr
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Boende

Till dig

AQHA, APHA, Helgkort

2 500 kr

All breed

250 kr

Paid Warm up
Stall, Hotell och Camping bokas på
grevagarden@telia.com (+46-703-57 68
01)
Avgifter som ska betalas till Grevagården
på plats, kontanter eller swish.
Hotell/Camping

150 kr

se
www.grevagarden.se
För din
Box med 2 balar spån
1300 kr
Dyngsbox
häst
900 kr
Dagbox
400 kr
(Icke rengjorda boxar kommer att debiteras 500 kr)
med
Tävlingsregler och allmän information
Paid warm up
Avsikten med PWU är att ge hästarna och ryttarna chansen att lära känna
tävlingarenan.
Antalet pleasure-/hunterstarter per dag är begränsat till 20.
Antalet trailstarter per dag är begränsat till 30. Tiden för trailen är 6 minuter per
två ekipage. På plats kommer du och din lagkamrat att kunna boka din tidsslot
på en specifik lista - men du måste anmäla till PWU som vanligt i showoffice!
Ingen häst är tillåten mer än en trail start per dag, men en ryttare kan ha flera
starter.
All Breed- Open

Öppet för alla hästar och ryttare/hanterare.
Alla rasklasser bedöms enligt AQHA-regelboken.
När det gäller bettregler tillämpas Level 1 regler - vilket innebär att ett tränsbett
kan användas oberoende av hästens ålder.

All Breed - Amateur /
Youth

Inga medlemskap krävs för att delta i alla rasklasser.
Öppet för amatör-/ ungdomsryttare enligt AQHA/APHA:s regelbok.
Amatörryttare får inte tjäna pengar på att träna andra ryttare eller andra
människors hästar. Enkelt sagt - du rider din egen (eller leasade häst) för skojs
skull!

Allbreed - Novice
Amateur / Youth
Walk / Trot
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Ungdomsryttare – ryttare upp till 18 år. Du visar ungdomsklass genom hela året
av som du fyller 18.
En klass där mönster är lätta, som bara innehåller walk&trot (jogg).
Kombination av häst och ryttare som går in i motsvarande klasser med galopp
(All Breed, APHA, AQHA och NSBA) får inte starta W/T.
Avsikten med W/T är att ge ryttare som inte kan eller inte vill galoppera en
möjlighet att tävla.
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All breed - Nybörjare
Amatör / Ungdom

NSBA

NSBA Younhorsecup

Ryttare som skulle vara berättigade till AQHA Nivå 1 / APHA Novice är
berättigade till Allbreed Novice-klasser. Ryttare som är berättigade till WRAS
D&C level och lägre nivåer.
En klass med något enklare mönster än den vanliga amatör/ungdomsklassen.
NSBA-klasser kräver medlemskap i NSBA Scandinavia eller NSBA USA för
ryttare och ägare. Klasser märkta "endast NSBA-S" kräver medlemskap i NSBA
Scandinavia och räknas inte in i någon ranking i USA för mer information see
www.nsba.se.
NSBA regelbok gäller.
Hästar 2 – 3 år gamla är berättigade till start i unghästcupen. Regler för
unghästcupen se specifikt dokument på nsba.se
Hästar som tävlar ii younghorsecup är förbjudna att ridas på tävlingsplatsen!
Start i unghästcupen kräver NSBA-medlemskap för ägare och handler.

Cupwinners kommer att belönas med medaljer.
Priser, prispengar,
55 % av klassavgiften betalas tillbaka som prispengar till det konto som
rosetter och sponsrade tillhandahålls av deltagaren, efter showen.
priser i NSBA-klasser
3 rosetter kommer att delas ut i alla klasser. För att en NSBA-klass ska vara en
Celebration-klass måste den ha minst fem startande som är medlemmar i NSBA
Scandinavia, annars kommer det att betraktas som en vanlig NSBA-klass.
För celebration-klasser: exklusiva NSBA Celebration rosetter - Guld, Silver och
Brons kommer att tilldelas för 1-3 placeringar. För att krönas till NSBA
Scandinavian Celebration Winner krävs NSBA-s medlemskap!
För NSBA-klasser i allmänna NSBA-band kommer att belönas till 1-3
placeringar som standard i NSBA-klasser.
Sponsrade priser delas slumpmässigt ut bland deltagarna med ett resultat i
klassen (icke-diskvalificerade).
Endast NSBA S-medlemmar tävlar om NSBA-S Year End Awards ranking.

AQHA

APHA
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Endast NSBA USA-medlemmar tävlar om NSBA USA:s ranking.
AQHA medlemskap för ryttare och ägare krävs för att visa i AQHA-klasser.
Rosetter för 1-6 plats, sponsorade av Swedish Quarter Horse Ass.
Helst är medlemskap redan klara när du kommer till tävlingsplatsen men det kan
ordnas med på plats också, betalningar görs då från ditt kreditkort direkt till
AQHA.
APHA meelemskap för ryttare och ägare krävs för tävlande i APHA-klasser.
Rosetter för 1-6 plats, sponsored av Swedish Paint Horse Ass. Och NSBA:s.
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Spår
Prisutdelningar
Show awards

Ankomst
Vaccinering

Fri ridning

Sekretariat

Efteranmälningar

Återbetalningar

Nummerlapp

Helst är medlemskap redan klara när du kommer för att tävla men det kan ordnas
med på plats också, betalningar görs då från ditt kreditkort direkt till APHA.
Om vädret tillåter kommer vi att försöka använda utomhusarenan. Det kommer
att meddelas på tävlingsplatsen om så är fallet.
De tävlande ombeds att delta med sina hästar. Om du inte deltar kommer några
sponsrade priser att tilldelas en annan post.
Medaljer delas ut i följande kategorier
• NSBA Scandinavian Open all around
• NSBA Scandinavia Youth all around
• NSBA Scandinavian Non Pro all around
Showawards kan kompletteras med sponsrade priser fram till showen.
Ankomst tidigast kl. 14.00 onsdagen den 1 juni. Tidigare behöver bokas hos
Grevagården. grevagarden@telia.com (+46-703-57 68 01)
Alla hästar måste ha en aktuell vaccination mot A2 Virus. Vaccination får
inte gjorts inom mindre än 10 dagar före showen. Vaccinationskort ska
uppvisas på begäran.
Showarena kommer att finnas tillgänglig för fri ridning i de flesta pauser såväl
som före och efter showen om annat inte anges. Se särskild information i arenan
om eventuella begränsningar av detta.
Öppnar kl. 19.00 onsdag 1 juni.
Endast Anmälningar som görs på officiella anmälningsblankett är tillåtna. Inga
text-, FB- eller chattmeddelanden accepteras. Sekretariatet är vanligtvis öppet till
1 timme efter dagens sista klass.
Redan anmälda hästar kan lägga till klasser fram till 1 timme före klassen. Om
startlistor har utfärdats startar efteranmälda först.
Ambitionen är att få startlistor publicerade 2 timmar före start, för dagens första
klass kommer listor att publiceras kvällen innan.
Efteranmälan till dagens första klass ska göras dagen innan.
Bidrag ska göras på den officiella anmälningsblanketten, inga anmälningar som
görs på facebook, messenger, SMS kommer att accepteras!
100% av klassavgifterna (inte startavgifter) återbetalas om ett veterinär- eller
läkarintyg som utfärdats före eller samma dag som den angivna klassen
presenteras för NSBA: s.
Rätt nummer ska vara synligt när hästen rids eller longeras på tävlingsplatsen.
Om nummerlapp som inte tillhandahålls av NSBA används bör den använda
nummerlappen vara minst lika stora som de tillhandahålls.

Etiska regler

Nummerlappar som tillhandahålls av NSBA ska returneras till seketariatet. Ej
återlämnad nummerlapp deiteras 100kr..
Show management tillämpar de regler och förordningar som AQHA utfärdat om
behandling och djurvälfärd på tävlingsplatsen. Den som underlåter sig att följa
showmangagements instruktioner kan avvisas från tävlingsplatsen.

Hästvälfärd

Alla avgifter som betalas in kommer att förverkas och återbatals inte i de fall man
avvisas.
Med tanke på hästars välfärd och välbefinnande rekommenderar
showmanagement att du väljer dina klasser noggrant med hänsyn av att inte
övertävla din häst.
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Restaurang och kost

Idrottare behöver sömn för att prestera bra, därför strävar vi efter att hålla
lamporna ute i boxarna mellan midnatt och 04:00.
Presenteras i senare skede. Håll utkik på NSBA.se och våra sociala medier.

Fotograf

Genom ditt deltagande ger du NSBA:s rätt att fortagrafera och använda bilder
på ditt deltagande i showen. Vem som helst kan ta bilder på showen, men
endast NSBA-S eller av NSBA-S utsedda part kan kommersiellt sälja bilder
från showen.
Frågor om showen
Linda Hansson
E-post: nsbascandinavia@gmail.com
Telefon: +46(0)70 436 54 60
Anmälningar skickas till
Yvonne Pettersson Lundgren,
Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse.
E-post: yvonnelundgren630@hotmail.com
telefon: +46739671 586
Viktig information

Mönster
Reservationer

Allt pappersarbete; Registreringsbevis, ägarskap, medlemskap(
NSBA, AQHA, APHA), ROM för Performance Halter (AQHA),
Måste vara i ordning med seketariatet före första start!
Klassordningen kan komma att ändras baserat på antalet antalet
hästar, i enlighet med regelboken.
Halterklasser kan kombineras enligt regelboken.
AQHA Junior- och Seniorklasser kan kombineras till en AA-klass
enligt regelboken.
SPB och Regular APHA kan utföras som en "all Paint registries
class" enligt regelboken.
Mönster kommer att publiceras en vecka före showen.
Man lär sig genom misstag, på grund av vår ekonomiska situation;
NSBA Scandinavia förbehåller sig rätten att ställa in showen om
det visar sig att showen inte kommer gå ihop ekonomiskt. Detta
beslut kommer i så fall att fattas mellan sista anmälningsdatum
och senast en vecka före tävling och kommer att meddelas på
hemsidan och sociala medier. Vid avbokning återbetalas
eventuella avgifter som betalas till NSBA:s.
Om du siktar på att tävla, anmäl i tid! Möjligheten att tävla kan gå
förlorad om du inte anmäler i tid!

Välkommen till
NSBA Scandinavia Celebration 2022!
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