Nyhedsbrev Vinter 2021

Hvor reiner det
Hermed årets sidste nyhedsbrev fra din bestyrelse i NRHA.DK… læs med hele vejen hvis du
vil kende det økonomiske resultatet på vores EAC show…
Næste års stævne kalender ser allerede godt ud, og vi glæder os til at reine sammen igen i
2022! (du finder kalenderen sidst i brevet.)

Generalforsamling Nrha.Dk
Generalforsamlingen afholdes denne gang i Jylland, idet vi var på Sjælland sidste gang vi
mødtes fysisk. Det bliver på Little Lake ranch, beliggende mellem Kolding og Vejle. Der tages
forbehold for Corona situationen og varsels hermed at generalforsamlingen vil blive afviklet
virtuelt såfremt myndighederne anbefaler dette. Der skal findes to nye
bestyrelsesmedlemmer, så skulle du have lyst at stille op, så tøv ikke, har du spørgsmål, så
er du velkommen til at kontakte formanden.

Indkaldelse til Generalforsamling Nrha.dk
Den 26. februar 2022 kl 14.00
Little Lake Ranch Vorkvej 107, Ødsted, 7100 Vejle.
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling I Nrha.dk
dagsordenen:
a) Valg af ordstyrer og referent
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
d) Formandens beretning
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
g) Fastsættelse af medlemskontingenter og hesteregistreringsafgift
h) Valg af formand og kasserer (lige år)
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
j) Valg af 2 suppleanter
k) Valg af revisor og revisorsuppleant
l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer
m) evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger inden
generalforsamlingen.

FDM programmet
Har du fået føl i år, så er det nu du skal tilmelde det til NRHA.DKs FDM Reining
program. Det koster kun 500,- kr. for føl (dead-line 31. december 2021) og den
vil dermed være startberettiget i Futurity som 4-års, Derby som 5-års og
Maturity som 6 og 7 år.
Indbetaling af 1-års koster 1.000,- kr. - 2-års 1.500,- kr. - 3-års 2.000,- kr. og 4års og ældre 2.500,- kr.
Hent tilmeldingsblanketten og læs mere om FDM-programmet på www.nrha.dk
under Shows - FDM program. Kontakt Jette Ceglarek 24423020 eller e-mail
jette.ceglarek@pc.dk , hvis du har spørgsmål.

Skandinavisk Futurity
Skandinavisk futurity er et nyt tiltag, der blev afviklet første gang til september rundown i
2021. Et meget spændende koncept, der vil udvikle og styrke reining i Skandinavien! Det
Skandinaviske Futurity er NRHA godkendt, så de penge du vinder medgår på både din og
hestens earnings. Det betyder at din avlshoppe/hingst stiger i værdi – jo flere earnings den
har.
Det betyder også, at der er et krav om minimums udbetalinger. SRHA har satset stort på at
gøre September Rundown til en endnu større Reining begivenhed. Der afholdes både et
Non pro og et Open Futurity.
Du kan indbetale din hest (max 3 år) og føl for 2000 SKR, prisen er ens uanset alder, 2022 er
dog sidste gang at hesten må være 3 år, ellers skal den være yngre. For avlere i Danmark er
det en super mulighed for, at gøre dit føl endnu mere interessant for købere i hele
Skandinavien ved at også tilmelde den i skandinavisk futurity.
Se regler mm på SRHA.SE
Microsoft Word - Swedish new[21].docx (srha.se)

Slut med reining under FEI
Siden 2019 har Reining været på vej ud af FEI. Forsøget med at finde fælles fodslag omkring
etik og træning af heste mellem FEI og Nrha.com slog som ventet fejl. Nrha.dk s bestyrelse
kan kun beklage, at det arbejde vi har lagt i at implementere FEI s regler i reining i Danmark,
samt at bakke op om reining, som en godkendt FEI ridedisciplin; desværre ikke er lykkes. At
reining har været en godkendt disciplin under FEI, har været en indgang til, at få ryttere fra
den klassiskes verden til at opdage reining, samt en strålende mulighed for at vise vores
fantastiske heste og sport under store hestebegivenheder. Endvidere har vi i Danmark haft
inspiration i FEI etiske codex i forbindelse med udarbejdelse af vores egne etiske
retningslinjer. Uden at blive for politisk, så er det nødvendigt, at forholde sig kritisk til hvor
hårdt en hest på 2-3 år trænes. Det er nødvendigt for udbredelsen og anerkendelsen af
vores sport, at hesten ikke overrides til shows, og at det træning og showning foregår på en
etisk korrekt måde overfor hesten. Reining under FEI har været med til at løfte barren for
doping, systematisk udmattelse af heste, urimelig lang opvarmning, haltheds kontrol, opsyn
med opvarmning, kontrol af udstyr og mange andre krav, som er meget rimelig set med
danske hestemenneske øjne, vi kan derfor kun beklage at resultatet som forventet blev
som det blev – I sidste ende var der for langt mellem FEI og NRHA.

DM 2021
En kæmpe tak til SPONSORER, deltagere, hjælper crew, tilskurerne og til Tuse Creek Ranch
for et skønt DM og Futurity, selv vejret var med os i rimelig grad, når vi ser på datoen
Vi har fået nye Danmarksmestre, og siger tillykke til:
OPEN 2021
Ditte Poulsen på Gunna Outgun Ya
Ditte vinder et vinderdækken sponsoreret af NRHA.DK
Ditte Poulsen på Mega Marabou
Ditte vinder en gavepose sponseret af Herning-Ikast Løve Apotek
Annette Andersen på Magnetic Master
Annette vinder et gavekort til Sorø Smertebehandling - 2570 0459
Non-Pro
Danmarksmester 2021 blev Annette Andersen og Magnetic Master med en samlet score
på 141,5. Vinder af et flot vinderdækken sponsoreret af NRHA.DK
Sølvmedaljevinder blev Amalie Tange Veien og Pines Great Whiz med en score på 138,5.
Vinder af hårplejeprodukter fra Salon Bullcut.
Bronzemedaljevinder blev Michael Lundgren på TQR Dunits Smart Chex med en score på
138,5.
Stort tillykke til rytterne, og tak til vores trofaste sponsorer!

YOUTH 2021
Sponsoreret af Christian Ahlmann Hansen med flotte 1000 kr. i pengepræmie
Danmarksmester 2021 blev Nicoline Andersen Lau på This Dun Is Spaton med en samlet score på 141,5.
Vinder en flot pengepræmie på 500 kr og ydeligere 500 kr sponsoreret af @ellegaard skadedyrs service,
samt et vinderdækken sponsoreret af NRHA.DK
Sølvmedaljevinder blev Amalie Tange Veien og Pines Great Whiz med en score på 139. Vinder af en
spray shampoo.
Bronzemedaljevinder blev Alberte Mathisen og Hot Chex N Cash med en score på 139. Vinder af
hestebolcher sponsoreret af Aveve.
Stort tillykke til alle de dygtige youth ryttere og stor tak til alle de trofaste sponsorer, der hvert år støtter
sportens fremtid!
PARA REINING DM 2021
Frigg Britt Müller på Luna Torp
Frigg vinder et vinderdækken sponseret af NRHA.DK samt plejeprodukter sponseret af Little Creek Western
Outfitter

ROOKIE LEVEL 1 DM 2021
Nina Lillelund Hjort på Curb Service
Nina vinder et vinderdækken sponseret af NRHA.DK samt plejeprodukter sponseret af Little Creek Western
Outfitter
Heidi Magnusson på A Promising Nite
Heidi vinder en goodiebag og et gavekort til Sorø Smertebehandling - 2570 0459
Anne Fosberg på Top Gun On Whizard

HOLDKONKURRENCE 2021
Vinderholdet: TEAM GREEN SHIRT LITTLE LAKE
Amalie Munkholm, Nicoline Andersen, Søren Lundberg og Annette Andersen
De vinder et vinderdækken hver sponsoret af NRHA.DK og en gavepose med Absorbine produkter
sponseret af Little Creek Western Outfitter - stort tillykke!
Tre ryttere formåede at ride til highscoren 71 det skulle naturligvis afgørelse med en god gammeldags
omgang kæpeheste barrel race. Stort tillykke til Nicoline Andersen med tiden 15,17 sekunder

GREEN CUP 2021
Anne Fosberg på Top Gun On Whizard med en samlet score på 134
Anne vinder en gavepose med Professional’s Choice Boots, Shampoo og godbidder sponseret af McCabe's
Rideudstyr
Oskar Krog på Star Peppy On Stage med en samlet score på 132
Oskar vinder en hovolie sponseret af @Aveve
Lone Therkelsen på Sidekicks Platium med en samlet score på 129
Lone vinder en goodiebag
Vinder af Morrison Open Ditte Poulsen på Gunna Outgun Ya, Nonpro vinder blev Annette Andersen på
Magnetic Master.
Vi ønsker rytterne stort tillykke!

FUTURITY 2021
Fantastisk at se så mange heste til start! Hele 12 equipager og med en præmiepulje på hele 14.500.
Lars Åstrøm havde to fantatiske ridt på den svensk avlede hest ”My Cash is dancing”, og det gjorde den
med high score på 75 og 73,5. Dermed var Lars og ”My Cash is dancing” en suveræn vinder af det danske
futyrity, der generelt var præget af gode heste og flotte ridt. Lars og den stolte ejer Skyler Kingsted, kom så
og sejrede, og tak for det fine ridt, som var en oplevelse at se
Resultater var som følger:
Level 1:
Emilie Bendix Christensen på Dun It With Power med en score på 123
Emilie vinder en trense sponseret af Kumlegaard QH og et vinder dækken sponseret af McCabe's
Rideudstyr
Hun vinder en pengepræmie på: 2.2559 DKK
Birgitte Louise Olsen på Chex My Snap med en score på 120
Birgitte vinder en gavepose med strigle og halepose sponseret af JEKO Western Equipment
Birgitte vinder en pengepræmie på: 1.706 DKK
Level 2:
Lars Astrom på My Cash Is Dancing, ejer af Jörgen Kinstad, med en score på 148,5
Lars vinder en trense sponseret af Kumlegaard QH og et vinderdækken sponseret af McCabe's Rideudstyr
Lars vinder en pengepræmie på: 4.605 DKK
Annette Anders på Sidekicks Little Step med en score på 141
Annette vinder en gavepose med strigle og halepose sponseret af JEKO Western Equipment
Annette vinder en pengepræmie på: 3.582 DKK
Morten Søby på Sweet In Silver med en score på 137
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Hørt på staldgangen: Patrik Cappobainco havde en hest til start i Europæiske Futurity. Et
lækkert afkom efter Smart Spook, tillykke med hesten, der leverede en fin runde.
Jonna Mccabe har søgt byggetilladelse til et ridehus på 30*70 meter, vi krydser fingre.

Nyt fra Bestyrelsen:
Vi skal bruge to nye medlemmer til bestyrelsen, vi skal, meget mod vores vilje, sige farvel til
Jette og Ditte, der ønsker at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet. Det er to arbejdsheste
med meget viden, erfaring og faglighed vi må undvære i bestyrelsen, heldigvis vil Jette
fortsætte med FDM programmet, og Ditte har lovet, at stå standby med al den NRHA viden
hun rummer. Ikke blot er det to meget aktive bestyrelsesmedlemmer, der nu går af, det er
også to fantastiske personer, der har betydet rigtig meget for den gode udvikling af Reining
/NRHA.DK i Danmark. I vil begge blive savnet, en kæmpe tak for al det frivillige arbejde I har
lagt i foreningen!

EAC 2021 - resultat
Her på falderebet af 2021, har vi den store glæde at kunne offentliggøre det endelig
resultat af EAC:
De sidste fakturaer modtaget, de sidste posteringer foretaget, og vi kan derfor løfte sløret
for det endelige resultat efter vores afvikling af EAC. Vi er stolte, lettede og mega glade, det
blev et positivt resultat på: 140.400

kr!

Igen må vi sige tak til sponsorer, hjælpere og frivillige kræfter, der på mange forskellige
måder hjalp til dette super resultat.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for et episk år med et EAC der på alle måder var en positiv
oplevelse og et DM og FDM der er i udvikling. Vi ses i 2022. Husk generalforsamlingen i
februar, hvor vi skal bruge to nye bestyrelsesmedlemmer.
Alle medlemmer, vores fantastiske sponsorer, venner af sporten og vores skønne heste
ønskes glædelig jul og godt nytår.

Vigtige Datoer 2022
26. februar Generalforsamling NRHA.DK Little Lake Ranch, Vejle
27. marts: TAKE IT EASY, All-breed + NRHA.DK, Tuse Creek Ranch, Holbæk
9. April, Øve stævne, Nrha.dk, All Breed, Little Lake Ranch, Vejle
15.-16 April Spin in Spring, Hälldala, Sverige
20.-24. April: Spring Break, Nrha, Srha , Derby, Axwalla, Sverige
5.-8. Maj: Spring Celebration, AQHA, APHA, NSBA og All-Breed, Kumlegården, Roskilde
25.-29. Maj: The challange show, AQHA, NSBA, NRHA, SRHA, Axwalla, Sverige
26.-29. Maj: Spin N Win, 50000 sek kr added, NRHA, Hälldala, Sverige
16. – 19. Juni: RIDE IN – MEGA SLIDE – 25 års JUBILÆUMSSHOW, NRHA, NRHA.DK, Derby +
Maturity, jubilæumsklasser, Tuse Creek Ranch, Holbæk
29. juni- 3. Juli Hälldala Sun Spin, 50000 sek added, Nrha, Hälldala , Sverige
13.-14. August Gin N Spin, Jysk mesterskab, Nrha.dk, All Breed, Little Lake Ranch, Vejle
27. – 28. August: WRP Sjællandsmesterskab, All-breed + NRHA.DK, Tuse Creek Ranch, Holbæk
9. – 11. September: DKQHA DM, 2 x AQHA, NRHA.DK, All-breed, DKQHA Futurity, Tuse Creek
Ranch, Holbæk
21.-25 September: September Rundown, Futurity, nrha+ srha, Axvalla, Sverige
1.-2. Oktober NRHA.DK DM + Futurity 4 års heste, Nrha.dk Little Lake Ranch, Vejle
16. Oktober: HCWR Klubmesterskab, All-breed + NRHA.DK, Tuse Creek Ranch, Holbæk
30. Oktober Hälldala Halloween show NRHA, Hälldala, Sverige
Forbehold for ændringer og fejl.

