NRHA.DK nyhedsbrev pr. 1. marts 2018
Velkommen til årets første nyhedsbrev med den nye formand Niels Mathisen i spidsen. Fik du ikke læst
præsentationen af Niels, så kig ind på www.nrha.dk. Det er vores målsætning at udsende et nyhedsbrev
jævnligt og når der er nyt at fortælle til vores medlemmer.

EASY-klasser
NRHA.DK har indført nye EASY-patterns, som er meget nemme og specielt målrettet mod nye ryttere og
begyndere. Der er udarbejdet 4 forskellige patterns fra level 1 til 4, hvor sværhedsgraden stiger. Level 1 er
et walk & trott program. For at ride Easy-klasserne skal man have enten et regulært NRHA.DK medlemskab
eller et specielt Easy-medlemskab, som kun koster DKK 150,- og så kan man starte Easy-klasserne hele året.
Man kan også købe en dagslicens til det enkelte stævne til DKK 50,-. Se de nye patterns og regler på
www.nrha.dk. Her er der virkelig mulighed for at komme i gang med Reining for alle, så hold dig ikke
tilbage.
Easy-klasserne udbydes for første gang på Sjælland ved TAKE IT EASY showet den 17. marts. Og i Jylland
udbydes Easy-klasserne ved McCabes forårsstævne den 7. april. Ved begge stævner vil der være en Easyrepræsentant til stede, som kan hjælpe og svare på spørgsmål.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ditte Poulsen, 21434216 eller Jonna McCabe, 20610078.

Ny NRHA.DK klasse – Rookie II
NRHA.DK har indført en ny klasse nemlig ROOKIE 2. For at måtte starte Rookie 2 må man højest have
vundet DKK 7.000,-. Det er tilladt at ride på lånt hest i Rookie 2. Der er således 5 NRHA.DK klasser (Any Bit
Any Age level 1 og 2, Greener Than Grass, Rookie 1 + 2) samt Easy-klasserne, som må startes på lånt hest –
hvilket har været efterspurgt af vore medlemmer. Spørgsmål kan rettes til Ditte Poulsen, 21434216.

Nyt fælles europæisk tiltag for youth Reining rytterne
Den europæiske NRHA youth committee har besluttet at indføre en europæisk Top Ten Award i de 2 youth
kategorier, 14 – 18 år og 13 og under. Det betyder, at de 10 bedst placerede ungdomsryttere i Europa vil
blive belønnet med en speciel NRHA youth jakke. Udover en europæisk Top Ten gives der også en NRHA
High-point jakke til den bedst placerede youth rytter i hvert land.
Er du ungdomsrytter og starter du i NRHA youth klasserne, vil du altså have mulighed for at vinde denne
flotte NRHA jakke.

Reklame på den nye NRHA.DK hjemmeside
Vores nye hjemmeside er lavet af Anne Schwalbe og indeholder relevant information om NRHA.DK og
Reining samt nyheder. Det er nu muligt at købe en årlig banner-reklame på siden. Kontakt Niels Mathisen,
tlf. 53636325 for mere information.

Om at holde NRHA.DK show
Showmappen, som indeholder alt information omkring afholdelse af et NRHA.DK show, er nu opdateret og
kan hentes på hjemmesiden www.nrha.dk under show. Her kan du læse alt omkring ansøgning om
afholdelse af show, showstøtte, regler, medlemskab, hesteregistrering, rapportering efter showet,
startgebyr og der findes også en udførlig liste over godkendte NRHA.DK klasser.
Læs showmappen – den indeholder mange gode informationer.

Vidste du at . . .
det store amerikanske magasin NRHA Reiner også kan læses online og det er gratis. Klik ind på
http://nrha1.com/REINER og hent den nyeste udgave af NRHA Digital Reiner. God fornøjelse.

Nordisk samarbejde!

De nordiske lande har igennem mange år haft et godt samarbejde omkring vores Reining-sport. Der er nu
blevet udarbejdet en skriftlig aftale for de 4 lande Sverige, Norge, Finland og Danmark, som indeholder
reglerne for deltagelse i de nordiske NRHA Reining klasser.
Det betyder, at man som NRHA.DK medlem kan starte i de 3 andre landes nationale NRHA klasser – altså
SRHA, NRHA.NO og NRHA.FI klasser - uden yderligere medlemskab.

NRHA.DK Promotion video
Under dette års generalforsamling blev det foreslået, at der laves en promotion video for NRHA.DK og for
Reining i Danmark. Den skal være målrettet mod nye danske Reining ryttere og vise noget om vores
fællesskab, hygge, kærlighed til heste og selvfølgelig Reining. Vi er glade for at kunne fortælle, at RHV TV &
Videoproduction ved Roland Hahn vil lave og sponsorere en sådan film til os. Roland vil lave nogle ”special”
optagelser under dette års Ride In og filmen forventes at være færdig i løbet af sommeren. Stor tak til
Roland.

Europæisk NRHA samarbejde
Som tidligere informeret deltager Danmark i NRHA samarbejdet sammen med de andre europæiske NRHA
affiliates. Ditte Poulsen er repræsentant for NRHA.DK og hun deltog sammen med Jonna McCabe i NRHA
European Council mødet i Bruxelles i januar måned. Næste møde er den 14. april i Italien, hvor Ditte også
deltager.
Du kan læse referat fra mødet i Bruxelles på hjemmesiden.

Danmarksmesterskab i Reining
Den nye bestyrelse har gjort sig nogle tanker omkring DM. Vi vil gerne optimere stævnesæsonen og frem
for alt vores Reining Danmarksmesterskab. Datoen er flyttet frem til 12. – 14. oktober og vi har valgt at køre
alle FDM-programmets klasser, det vil sige Futurity, Derby og Maturity under DM. Samtidig har vi valgt at
ændre DM-klasserne fra 2 go til kun 1 go, for at tilgodese vores heste og give mulighed for at deltage i så
mange forskellige klasser som muligt. Der vil fortsat også blive udbudt et full slate NRHA show med
pengepræmier. Vi håber, at disse tiltag vil føre til endnu større deltagelse i vores DM-show. Mere info
følger.

Det første NRHA.DK show i år
Årets første NRHA.DK Reining show afholdes af klubben HCWR på Tuse Creek Ranch den lørdag den 17.
marts. Her vil der være et stort udvalg af NRHA.DK klasser og de nye Easy-klasser vil også blive udbudt.
HCWR udbyder også et stor udvalg af all-around klasser, både for de øvede ryttere og for begyndere. Der er
noget for alle. Så kom og vær med – det bliver sjovt.

HCWR holder Take It Easy show den 17. marts – kom og vær med!

FEI-show
Vi har i NRHA.DK besluttet at afholde 1 FEI-show pr. år, for på den måde at give mulighed for vores FEIryttere at kvalificere sig til FEI-mesterskaber. Næste mesterskab er FEI-europamesterskabet som afholdes i
2019. FEI-showet afholdes søndag den 18. marts på Tuse Creek Ranch. Hent information på
www.tusecreekranch.dk under shows. For info kontakt Ditte Poulsen, tlf. 21434216.

Kalender:
17. marts:

TAKE IT EASY, all-breed + NRHA.DK, Tuse Creek Ranch

18. marts:

FEI show, Tuse Creek Ranch

30. - 31. marts:

Easter Show, NRHA, NRHA.DK, AQHA, JNT Westerncenter, Gråsten

7. april:

Forårs westernshow med Easy-klasser. McCabe Training Stables, Brædstrup

6. – 7. April:

Spring Challenge, SRHA + NRHA, Hälldala Sverige

9. – 14. april:

Euro Futurity

18. – 22. april:

Spring Break, SRHA + NRHA, Axvalla Sverige

4. – 6. maj:

Spring Celebration, AQHA, APHA, NSBA, NRHA.DK, Kumlegården, Lejre

11. - 12. maj:

Snow Slide 1 + 2, Norge

17. - 20. maj:

SWS Hälldala Challenge, NRHA, SRHA, NRCHA, ERCHA, Sverige

19. – 20. maj:

McCabes Fødselsdagsshow, NRHA, NRHA.DK, AQHA , all-breed,
McCabe Training Stables, Brædstrup

14. – 17. juni:

RIDE IN 2018, NRHA, NRHA.DK, AQHA, NSBA, all-breed, Tuse Creek Ranch

12. – 15. juli:

Summer Blast, NRHA/SRHA Hälldala Ranch, Sverige

26. – 29. Juli:

NRHA EM, Kreuth

23. - 26. august:

Champagne & Rein, NRHA + NRHA.DK, Tuse Creek Ranch

6. - 9. september:

Hälldala Autumn Leaves, Sverige

6. – 9. september:

DKQHA DM med NRHA.DK klasser

8. - 9. september:

Battle Of The Reins, Norge

27. – 30. september:

September Roundown, SRHA + NRHA.DK + Scandinavian Futurity + Derby,
Axvall Sverige

12. - 14. oktober:

NRHA.DK Danmarksmesterskab, NRHA + NRHA.DK,
Futurity + Derby + Maturity. Tuse Creek Ranch.

2. - 4. november:

Halloween Show, NRHA/NRCHA/ERCHA/SRHA, Häldala, Sverige

Forbehold for ændringer og fejl.

