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Hvor reiner det
Sidst i september afvikles skandinavisk Futurity i Sverige, et nyt NRHA godkendt tiltag, her
skal indbetales på forhånd. I oktober afholder HCWR et 1-dags stævne på Tuse Creek
Ranch. Sidst i oktober afvikles Halloween show på Hälldala, og som det sidste show i år
afvikler NRHA.DK DM i reining med Futurity, DM for hold, DM youth, Para, Rookie, Non Pro
og Open. I år vil der være NRHA.com klasser, som kvalifikation til EM 2022 og derudover vil
der være Morrison i Non Pro og Open. Til nye Nrha.dk medlemmer, husk at I kan starte
SRHA klasser, og andre nordiske affiliates klasser på jeres danske medlemskab.

EAC 2021

.

WE DID IT!!!!
Det er den følelse vi står med – der var forhindringer undervejs. Der var et skræmmende underskud fra
2019, vores norske affiliate var nødsaget til at trække sig, det Italienske derby, Summershow i Kreuth, et
stort Belgisk stævne blev lagt samme weekend, som det længe planlagte EAC i Danmark, jo vi var lidt i
modvind. God planlægning, afholdelse af hingsteaktion, hjælpere, der arbejdede gratis i deres ferie, lotteri,
et pænt overskud til DM i 2020, gav basis for ansvarlig afholdelse af EAC 2021 – både sportslig og
økonomisk. Vi lærte af vores fejl fra 2019, der blev samlet sponsorpenge ind, medlemmerne bakkede op,
Nrha.com bakkede op, og pludselig stod vi midt i EAC – der trods manglende deltagere giver et overskud.
Vi er lettede, trætte og meget taknemmelige… Også en tak til Norge, der kom med mange deltagere, og
således også bakkede op om EAC 2021.
Der var udfordringer undervejs, England blev Coronarød, vores engelske dommer kom derfor ikke,
heldigvis kunne James træde til, vi nåede at ændre logo efter Norge trak sig den 14. juni, også på alle
rosetterne, jo det var spændende… Teamet på Tuse Creek Ranch, en af Nrha.dk s store sponsorer, trak det
store læs undervejs, men også andre havde travlt med at finde sponsorpenge og gaver, planlægge og
meget mere.

Selve showet forløb rigtig godt, Vi fik holdt en super dansk velkomst aften for vores gæster, de hørte
danske sange og fik masser af hotdogs – danish style og øl.
Youth aften med leg og fællesspisning, og de mange Youth ryttere bakkede op om deres aften. Sidst men
ikke mindst afholdt Ole og crew en super sjov afsluttende fest lørdag. Alle hjælpere fik ros, showoffice,
ringstewards, speaker og mange flere, der var rosende ord som: ”hvorfor holder I ikke bare EM hvert år”
fra de udenlandske deltagere. NRHA-repræsentanterne Samantha og Sarah var vilde med den danske
hygge, den pæne ridning og den gode stemning. Det var et SUPER fedt EM – og bestyrelsen er meget
lettede og glade (og lidt trætte). Det endelige resultat er ikke helt opgjort endnu, men det giver et
overskud, der dækker underskuddet fra 2019.

EM Resultater:

Der var mange fine ridt og mange danske placeringer, og vores danske ryttere bakkede i høj grad op om
stævnet, og deltog i både Tuse Slide og EAC klasser. Det var dejligt at et EM kan give dansk reining et løft.

Her nævnes de danske podieplaceringer, altså EM top-3-placeringer, og dem var der heldigvis mange af!
I år fik Danmark guld!, et lidt overset guld, da Nicoline ikke i første omgang blev udråbt som vinder – men
guld, det var det! Nicoline Andersen Lau på This Dun is Spaton vandt GULD i Youth 14-18. Ved sidste EM
var Nicoline den eneste dansker på podiet, nemlig en 3. plads på Chic N Charme, der derefter gik på
pension. Og det var derfor uden forventninger, at Nicoline, som sidste rytter i klassen, red på banen, og det
blev et flot ridt, deres hidtil bedste. Nicoline blev først udråbt til sølvvinder, et halvt point efter
guldvinderen, men en eftertælling af point, viste en regnefejl, og heldigvis kunne Samantha fra NRHA ringe
til USA, og derfra blev fejlen rettet, så Nicoline kunne blive kåret som Co Champion, og rejse hjem med
trofæ-sadlen og et mesterskab. Nicoline rider sit sidste Youth år, og har haft This Dun Is Spaton (Gule) et år,
den 7-årige hoppe kommer fra Nicolines træner Roy Van der Hoven.
Vores eneste Pararytter vandt World Para reining European Championship, tillykke til Frigg, Luna Top og
hendes træner Rebekka Jensen. Amalie Johansen og Shirley Spook blev reserve Champion i Rookie, hvor
Søren Lundberg fik en bronze på hans nye hest Guns Still Smoking. Fie Fokdal og Spook N Sprit vandt et flot
bæltespænde i Youth hold konkurrencen, og i kategorien Youth 13 and under, fik Melanie Toft GerdesHansen og CMP Holly Gun N Cee flot sølv til første store stævne, hvor hun showede hendes nye hest, Oskar
Krog, der ikke har showet mere end et år fik en 3. plads på Star Peppy On Stage, og der var ikke et øje tørt
over vores seje ungdomsryttere. Ditte Poulsen red en flot bronze hjem i Intermediate Open på Gunna
Outgun Ya, ejet af Tuse Creek Ranch.
Et på alle måder flot EM og Et stort tillykke til alle podie vindere!

.

Hvad arbejder bestyrelsen med?
Der lægges nu sidste hånd på forberedelserne til årets DM. Vi glæder os til at byde
velkommen til et show for alle vores medlemmer med klasser for alle, og en gentagelse af
sidste år Hold DM med flotte præmier.
Der vil være NRHA.COM klasser og Morrison i Open og Non Pro. Og en ny green cup, ja der
er noget for alle reinerne på alle niveauer.
Vi arbejder på at udvikle vores Easy klasser, Easy konceptet gør at alle kan ride reining, og vi
vil gerne tage det videre. Har du input, så modtager vi dem gerne…
Vil DU på kursus? – bestyrelsen har besluttet af tilbyde betaling/tilskud til online kurser til
afholdelse af shows. Nrha.dk giver tilskud til Showmanager, Showoffice, og Stewards.
Henvend dig til et bestyrelsesmedlem, så hjælper vi dig videre, har du lyst og gerne vil vide
så henvend dig også gerne.

Shows
Quarter DM er netop afholdt, et dejligt show på Kumlegården, og har var også NRHA.dk
klasser.
Little Lake Ranch har afholdt GIN N SPIN for første gang, hvor der også blev kåret Jyske
Mestre. Little Lake Ranch er et nyt westernsted, der drives af Annette, Nicoline og Carsten.
Det er planen at der holdes 2-3 shows pr år. Little Lake er beliggende mellem Kolding og
Vejle. Stedet råder over en opvarmningshal 20x40, og en opvisningshal på 30x65 meter.

Vigtige Datoer
2021
29. Sep. – 3. okt September Rundown, Nrha, SRHA, Futurity, Derby, Axwalla, Sverige
10. oktober, HCWR show, Nrha.dk, Tuse Creek Ranch
29.-31. oktober 2021 Halloween show Nrha, Hälldala klasser Tomelilla, Sverige
5.-7. november NRHA.DK DM + Futurity 4 års heste, Nrha, Nrha.dk Tuse Creek Ranch
Forbehold for ændringer og fejl.

