2018 NRHA European Summit, Brussels
Fra den 14. til den 16. januar deltog Jonna McCabe og Ditte Poulsen fra NRHA.DK i ”NRHA
European Council” mødet i Bruxelles. NRHA European Council er et råd, hvor alle europæiske
affiliate lande automatisk er medlem og har indflydelse.
På mødet blev der diskuteret mange forskellige ting, som har betydning for vores Reining sport i
Europa og for de enkelte medlemslande. Samtidig var der også tid til at lære hinanden at kende og
dermed skabe bedre kontakt imellem de europæiske lande. Her et udpluk af de emner, som blev
diskuteret på mødet.
Der arbejdes på at lave NRHA Top 10 jakker til de 10 højest placerede youth ryttere på europæisk
plan samt til den bedst placerede i hvert land. Hver affiliate skal indbetale 150 Euro for at få disse
jakker, men kan også vælge at lade være.
Reining tidsskriftet ”NRHA Reiner”, som udkommer i en flot trykt udgave, findes ligeledes online
og er gratis tilgængelig for alle NRHA medlemmer. Der skal gøres mere opmærksom på dette, da
mange medlemmer ikke har kendskab til dette.
Det er en fordel for den enkelte affiliate, at så mange af deres medlemmer som muligt også er
medlem af den amerikanske NRHA association. Ved mere end 100 NRHA medlemmer giver NRHA
20 dollar i støtte pr. medlem.
Hestevelfærd var et meget stort emne på mødet. Der blev diskuteret meget omkring muligheder
for at forbedre især opvarmningsområderne. Her kom der forslag som ”selv-politi”, at trænerne
skal kunne påtale overfor hinanden træner og træner imellem, stewards som overvåger
opvarmning, bedre coaching af Rookie, Youth og Non Pro ryttere, penalty system. Der blev også
snakket om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det også er det almene publikums
opfattelse af træningen/opvarmningen, der skal tages hensyn til.
Der blev under mødet sammensat diskussionsgrupper, der skulle komme med ideer til, hvordan vi
kan øge antallet af medlemmer hos de enkelte affiliates. Her kom der forslag som f.eks. bedre og
mere marketing samt flere sponsorer. Derudover skal der være flere ”goder” ved at være medlem.
Green/Entry Level systemet skal udbredes og det skal være billigere. Oversættelse af regelbog
m.m. i lande med dårlig engelsk talende. Støtte-medlemmer skal have samme fordele som
almindelige medlemmer. Forslag om gratis eller nedsat kontingent det første år, man er medlem
af NRHA.
Der skal arbejdes på at gøre Reining mere synlig i ”non western” verdenen. F.eks. med
udstillingsstande på messer og store stævner og ved at få Reining konkurrencen med ind ved store
”non western” stævner som en del af stævnet.

NRHA vil arbejde på en kort, interessant promotion video, der skal være gratis tilgængelig for alle
affiliates og som kan bruges til at promote Reiningen i de enkelte lande.
Afsluttende kan det nævnes, at de deltagende affiliates generelt var tilfredse med ”Councils”
arbejde. Det har sørget for bedre kommunikation mellem affiliates og også globalt. Samarbejdet i
”Council” har også bevirket, at de mindre affiliates som f.eks. Danmark får større indflydelse og
bliver mere synlige. Fremover vil ”Council” sørge for en bedre og mere stabil showkalender. Alle
major events/shows skal ligge fast på dato senest 18 måneder i forvejen.
Har du spørgsmål til Council-arbejdet, er du velkomment til at kontakte Jonna McCabe eller Ditte
Poulsen.

