Nyhedsbrev sommer 2021
Hvor reiner det
Nu venter årets store Reining begivenhed EM (EAC) i uge 30
NRHA.DK er nu alene med værtskabet for
EAC, og vi glæder os. I år er der grundet Corona ingen kvalifikationskrav til deltagelse i EAC, så skynd dig at
sende din tilmelding inden 9. juli – det bliver en kanon uge…
I august afvikles Jysk mesterskab GIN N SPIN på Little Lake Ranch, I september afvikles DM for
quarterhorses på Kumlegården.

Uddrag af medlemsinformation omkring EAC
Se det fulde brev på NRHA.DKs FB side. NRHA norway har valgt at trække sig som medarrangør af EAC, dels
grundet covid-19 situationen i Norge og dels på grund af den økonomiske usikkerhed, der følger med et
værtskab under covid-19. Vi vil gerne benytte muligheden for at takke NRHA.NO for samarbejdet både i
2019 og samarbejdet indtil nu. Bestyrelsen i NRHA.DK var slet ikke i tvivl om, at vi alle brænder for at afvikle
et supergodt EAC. Stort set alt er planlagt og aftalt, og vi arbejder ud af et realistisk budget, der dog
naturligvis afhænger af antal tilmeldte heste og ryttere. NRHA.COM er orienteret, og bakker op om
NRHA.DK som ene arrangør.
En af hovedårsagerne til at vi, uden at vakle, har kunnet tage opgaven på os, er de sponsorer, der allerede
nu har bakket op om EAC 2021. Vi HAR en fornuftig økonomisk base at afvikle showet på.
Intet TAK kan derfor være stort nok til vores sponsorer - I betyder ALT, det er jeres støtte, der betyder at vi
har kunnet tage opgaven på os og afvikle EAC! En begivenhed hele reining Skandinavien ser frem til.
Tak for jeres støtte – den er uundværlig!

Hvad arbejder bestyrelsen med?
EAC 2021
Der står pt EAC på alt hvad bestyrelsen arbejder med! Og særligt nu hvor vi nærmer os sidste tilmelding.
NRHA.DK er i fuld sving med hjælperlister, sponsoraftaler, indkøb af forskellig art, samt planlægning af de
forskellige aftensevents. I år havde vi skruet op for events, fordi vi formoder at deltagerne bliver mere på
pladsen i disse corona tider, men også fordi de forskellige aftensbegivenheder var fordelt mellem Norge og
Danmark, sådan bliver det jo ikke, så vi får travlt, og vil trække på vores netværk for at finde hjælperteams til
afvikling af disse aftener, der skaber fællesskab og gode minder. Vi forventer at alle danskere på pladsen,
dvs deltagere, forældre, kærester og andet godtfolk, tager en tjans med rengøring/oprydning. Henvendelse
til Jette/Annette for flaskeindsamlings dag, wc tjans og fejning af gulv i cafeteriet, samt almindelig
oprydning. Du skal forvente, at vi forventer at du hjælper til!
Nyt Logo for EAC 2021
I forbindelse med at NRHA.DK er solo vært for EAC, lancerer vi et nyt logo. Det nye logo vil være på rosetter,
og på PR-materiale og information udgivet efter 20 juni.

Tilskuere EAC
Tilskuere med coronapas er velkomne. Der er dog fortsat et gældende forsamlingsloft på 250 indendørs,
som vi skal overholde i ridehallerne. Vi forbeholder os derfor ret til at lukke for tilskuere, såfremt det skulle
blive nødvendig.
Mandag – torsdag er der fri entré. Fredag og lørdag skal der købes entrebillet fra kl. 12.00. Billetten koster
DKK 200,- pr. dag og 300,- for begge dage.
Billetten bestilles ved at sende en e-mail til jette.ceglarek@pc.dk og beløbet indbetales på:
Nordea – EAC 2021
Konto-nr.: 2150 6288395045
IBAN: DK6020006288395045 - BIC-kode: NDEADKKK
Venligst anfør navn på betalingen. Billetten fremsendes pr. mail.
Der er begrænset antal billetter til salg.
For deltagere er gældende, at der medfølger 2 stk. gratis entrébilletter til fredag og lørdag pr. hest.
Der vil være GRATIS LIVE-STEAM under hele EM.

Shows forår 2021
Foråret har været præget af mange aflysning grundet forsamlingsforbud og nedlukning, der gjorde shows
umulige at gennemføre. Året første NRHA.DK show blev afviklet i maj på Little Lake Ranch, der samtidig
holdt deres første show ” øvestævne – for os, der skal øve os”. Det blev et hyggeligt stævne med god
tilslutning. I starten af juni blev Mccabes Ride N Fun afviklet, et stævne med god stemning og fine præmier.
Som sidste show inden EAC er Ride In afviklet på Tuse Creek Ranch. Her afvikles også DM i reining for
Painthorses i samarbejde Paint Horse Club Denmark. Tuse Creek Ranch holdt et all-around show, og det var
skønt at ses igen efter denne lange tid uden store shows.

NRHA.DK FDM 2021
Vi kan ikke få armene ned! Igen deltager-rekord i vores FDM program.
DERBY (5 års heste)
Level 1:

Michael Lundgren på Mr. Grey Sidekick med en samlet score på 136,5. Michael vinder 1.905 DKK
Louise Nicolaisen på KB Young Whiz Dream med en samlet score på 125.Louise vinder 1.270 DKK

Level 2:

Annette Andersen på Magnetic Master med en samlet score på 143.Annette vinder 4.245 DKK
Ditte Poulsen på Pale Pine Mistery med en samlet score på 139,5 .Ditte vinder 2.830 DKK

MATURITY (6-7 års heste)
Level 1
Level 2

Linda Lynge Vorm på Peek A Roosterini med en samlet score på 136 .Linda vinder der 1.231 DKK
Ditte Poulsen på Mega Marabou med en samlet score på 138,5. Ditte vinder 2.335 DKK
Natasha Møller på Ima Great Step med en samlet score på 136,5.Natasha vinder 1.557 DKK

Stort tillykke til vinderne

Vigtige Datoer
2021
24.-31. Juli EAC 2021 Tuse Creek Ranch, Holbæk, Nrha.dk
21.-22. August Gin N Spin, Little Lake Ranch, all breed, Nrha.dk klasser, Vejle
10.-11. September AQHA DM, Nrha.dk klasser, Kumlegården, Roskilde
5.-7. november NRHA.DK DM + NRHA.DK Futurity 4 års heste Tuse Creek Ranch
Forbehold for ændringer og fejl.

