NRHA European Affiliates Championship 23. – 27. juli 2019 i DANMARK
Som jo nok er de fleste bekendt, gik NRHA European Championship til Danmark og Norge. De 2 nationale
reining foreninger NRHA.DK og NRHA.NO skal i samarbejde organisere EM i 2019 og 2020 på Tuse Creek
Ranch. Beslutningen blev truffet ved European Council mødet i Italien i april måned, hvor det enstemmigt
blev vedtaget at sende EM til norden. ”Major Event Committee” havde fra starten af anbefalet
Danmark/Norge og de lagde vægt på 3 ting: Et EM i norden vil være med til at fremme Reining-sporten i de
mindre affiliates, hvilket er en vigtig opgave for NRHA European Council, samtidig er EM aldrig blevet
afholdt i Danmark/Norge og sidste men ikke mindst havde de undersøgt mere omkring Tuse Creek Ranch
og havde fået en positiv tilbagemelding omkring stedet.
NRHA.DK og NRHA.NO er i fuld gang med forberedelserne og Norge kan allerede nu præsentere den første
store sponsor THE BODY SHOP med hele 25.000 kr. Også i Danmark har de første sponsorer meldt sig
nemlig SCARPE og BOX4rent.
De 2 nordiske lande har et super godt samarbejde og der arbejdes hurtigt og i en positiv ånd. Der er lagt
budget samt lavet sponsoroplæg og de første arbejdsopgaver er uddelt. Vi kan allerede nu præsentere
vores showmanager, som bliver Tony Llarena fra Norge. Tony er uddannet showmanager og vant til at køre
store shows og som showsekretær har vi Heidi Nørbæk fra Danmark, som jo altid gør et fantastisk job. På
mad-siden har vi truffet aftale med Spisestedet ved Linda og Ole Vorm. Vi er utrolig glade for at kunne
tilbyde vore gæster godt nordisk og sundt mad og der vil også komme forskellige madboder. Endvidere er
der indhentet tilbud fra fotograf og videoservice, så vi er godt i gang.
Vi er enige om, at det skal være et brag af et show, ikke nødvendigvis med de ”store armbevægelser” (som
f.eks. i Polen hos Roleski, hvor der var lasershow og luftballon) men et show, hvor vi viser, hvad vi her i
norden har at byde på, hvilket jo bl.a. er masser af nordisk charme og hygge.

Her et billede af NRHA Rookie Europamester 2016 Mie Kühnell Unø og Cool Captain Spirit.
Foto: www.sewell.dk

Kvalifikationer til EM
Vi håber naturligvis, at rigtig mange Reining ryttere fra Norden vil kvalificere sig og deltage ved EM 2019 og
2020. Der vil blive afholdt 10 forskellige EM-klasser:
-

Open
Intermediate Open
Limited Open
Rookie Professional
Non Pro
Intermediate Non Pro
Limited Non Pro
Youth 13 & under
Youth 14 – 18
Rookie Level 1

Kvalifikationsperioden går fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. I Danmark har vi således følgende
kvalifikationsshow i 2018: JNT Easter Show, McCabe Fødselsdagsshow, Ride In, Champagne & Rein og
NRHA.DK DM.
Man skal have deltaget i minimum 2 kvalifikationsshows i Danmark. Når dette er sket, vil alle point optjent
ved NRHA godkendte shows i Europa tælle med.
Top 10 i hver kategori vil være kvalificeret.
Man kan kvalificere mere end 1 hest, men en rytter må max. showe 3 heste per klasse.
Udover den fastlagte kvalifikationsperioden, vil det også være muligt at kvalificere sig næste år indtil 45
dage inden showet. Her skal man igen have deltaget i 2 kvalifikationsshow i DK samt som minimum have
flere point end nr. 10 på listen. Dette vil ikke medføre, at de allerede kvalificerede ryttere i 2018 ryger ud,
men betyder, at DK så har f.eks. 11 kvalificerede ryttere.
Dette er kun et uddrag af kvalifikationskravene og de udførlige krav vil snarest komme på NRHA.DK.

DM
NRHA.DK Danmarksmesterskab afholdes i år fra 12. – 14. oktober på Tuse Creek Ranch. Der vil være
følgende DM-klasser:
-

Open
Non Pro
Prime Time
Rookie 1
Rookie 2
Greener Than Grass
Green As Grass Horse
Youth

Klasserne kører med 1 go for på den måde at give deltagerne mulighed for at deltage i så mange DMklasser, som muligt, med hensyntagen til hestene.
Der vil også blive afholdt alle 3 FDM-klasser: Futurity, Derby og Maturity. Og som noget helt nyt vil vi i år
udbyde en MORRISON i NRHA Open klassen.

NRHA.DK Hjemmesiden
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi skal have en engelsk udgave af vores hjemmeside. Efterhånden har vi
flere udenlandske deltagere ved vore shows og vores FDM-program trækker også deltagere fra andre
lande, som jo har brug for info. Vi er så heldige, at vi i bestyrelsen har en translatør, Ebba Weigelt, som vil
stå for oversættelsen.

Top Ten jakker til youth rytterne
NRHA.DK har indgået et fælles europæisk samarbejde omkring et European Year End Awards program. Den
youth rytter i hvert land, der har optjent flest point i Unrestricted Youth klassen, vil modtage en flot Top
Ten jakke. Point tildeles rytteren uanset hest, hvis en rytter rider mere en 1 hest i en klasse, tæller kun den
bedst placerede hests point. Point kan optjenes i alle lande og kvalifikationsperiode er 1. januar – 31.
december 2018.
I Danmark udbydes Unrestricted klassen ved McCabes fødselsdagsshow, Ride In, Champagne & Rein samt
NRHA.DK DM. Så kære youth ryttere, der er noget at ride om, glæd jer!

FEI
Igennem flere år har NRHA.DK påtaget sig opgaven med at afholde FEI-shows for at sikre, at Danmark har
kunne kvalificere ryttere til de store FEI-mesterskaber. Vi har flere gange haft hold med til både EM og VM.
Det er en stor post for en lille forening, som NRHA.DK jo er og samtidig er det også kun få ryttere, som er
interesseret i FEI. Vi vil derfor i NRHA.DK gerne lægge op til, at der dannes et FEI-udvalg, som fremover skal
stå for alt FEI-arbejdet. NRHA.DK er naturligvis behjælpelig og Ditte, som jo nok er den der er mest inden i
FEI-procedurerne, står også til rådighed. Er du FEI-interesseret, så skriv til Ditte.

Kommende Reining shows:
18. – 20. maj:

McCabes fødseldagsshow, NRHA, NRHA.DK, AQHA, all-breed, McCabe, DK
kvalifikation EM

14. – 17. juni:

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

13. – 15. Juli:

Hälldala Summer Blast, NRHA, SRHA, Hälldala, Sverige

23. – 29. Juli:

NRHA European Affiliates Championship, Kreuth, Tyskland

10. – 12. August:

Battle Of The Reins, TP Ranch, Norge

23. – 26. August:

Champagne & Rein, NRHA, NRHA.DK, Tuse Creek Ranch, DK - kvalifikation EM

7. – 9. September:

Quarter DM, AQHA, NRHA.DK, Kumlegården, DK

6. – 9. September:

Hälldala Autumn Leaves, Hälldala, Sverige

27. – 30. September: September Roundown, NRHA, SRHA, Scandinavian Futurity, Axvälla, Sverige
7. oktober:

HCWR klubmesterskab, all-breed, NRHA.DK, Tuse Creek Ranch, DK

12. – 14. oktober:

NRHA.DK DM, NRHA, NRHA.DK, Futurity, Derby, Maturity, Tuse Creek Ranch, DK
kvalifikation EM

2. – 4. November:

Halloween Show, NRHA/NRCHA/ERHA/SRHA, Hälldala, Sverige

