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NRHA.DK showmappe
Information til showarrangører!

Tak fordi I vil afholde NRHA.DK Reining klasser ved jeres show. Foreningen kan dermed endnu engang tilbyde
vores medlemmer et stævne med NRHA.DK Reining klasser.
Et NRHA.DK show skal følge NRHA’s reglebog, som kan downloades på www.nrha.com. I enkelte klasser er der
dog specielle bidregler.
Har I brug for hjælp eller vejledning, er I altid velkomne til at henvende jer til bestyrelsen i NRHA.DK.
Når man afholder et NRHA.DK show, er der forskellige opgaver som skal udføres. I denne mappe finder I regler og
informationer omkring godkendelse, afholdelse og indsendelse af resultater.
NRHA.DK sætter alle resultater på hjemmesiden samt fører en udførlig liste over indtjente penge hos alle
NRHA.DK medlemmer, som dermed skal føre frem til Year End Award vinderne i de forskellige kategorier. Det er
derfor yderst vigtigt, at foreningen får alle de nødvendige oplysninger.
Vi ønsker jer og jeres show-deltagere samt alle andre medvirkende et rigtigt godt stævne. Tak fordi I arbejder for
vores sport.
Sådan gør I:
Her en kort oversigt. Vi anbefaler, at hele showmappen læses grundigt.
1. Send en ansøgning til NRHA.DK om godkendelse af afholdelse af NRHA.DK show. Blanketten findes her i
showmappen.
2. Under showet er det en god ide at have NRHA.DK indmeldelsesblanketter liggende klar til de ryttere, der
ønsker at tegne medlemskab i foreningen. Indmeldelsesblanket kan hentes på NRHA.DK siden.
3. Efter showet indsendes resultaterne med oplysning om scores samt pengepræmier til NRHA.DK senest 14
dage efter sidste showdag. Samtidig indsendes eventuelle indmeldelsesblanketter og hesteregistreringer
foretaget under showet. Beløbet for disse indbetales på NRHA.DKs konto.
Læs denne showmappen grundigt igennem.
God fornøjelse.

www.nrha.dk – den danske afdeling af National Reining Horse Association – NRHA

SHOWMAPPE – NRHA.DK - 2021

NRHA.DK regelsæt
Der kan udbydes 11 forskellige NRHA.DK Reining klasser samt 4 Easy-klasser indenfor forskellige kategorier.
Showarrangøren vælger, hvilke klasser, der skal udbydes.

Ansøgning:

Alle kan afholde NRHA.DK klasser. Der skal sendes en ansøgning til NRHA.DK.
Blanketten sendes til den anførte kontaktperson i NRHA.DK. Blanketten findes her i mappen.

Dommer:

Alle dommere med NRHA dommerkort eller et andet ”Major card”
(FEI, AQHA, APHA eller ApHC) er godkendte til at dømme NRHA.DK klasser.
Andre dommere skal skriftligt godkendes af NRHA.DK.

Bidregler:

Bidreglerne følger NRHAs regelbog. I visse klasser er der dog specielle regler.
Se disse under klasserne.

Medlemskab:

Der kræves NRHA.DK medlemskab for ejer og rytter for indeværende år for at
deltage i NRHA.DK shows. Ryttere med medlemskab af de nordiske Reining foreninger SRHA,
NRHA.NO og NRHA.FI er ligeledes startberettigede i NRHA.DK shows.

Hestereg.:

Hesten skal have gyldig hesteregistrering i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA for at
kunne starte i NRHA.DK klasser.
Det er stævnearrangørens ansvar at kontrollere, om hesten har hesteregistrering/licens.

Inden showet:

Inden showet tjekkes deltagernes status med hensyn til, hvor mange penge de har tjent og
hvilke klasser de må starte.

Præmier:

Udbetales af showarrangøren. Følger NRHA’s payout schedule A i regelbogen.

Rapportering:

Resultater med angivelse af scores og pengepræmier fra NRHA.DK klasser skal rapporteres til
NRHA.DK senest 14 dage efter sidste showdag.

Year End Awards:
Udregnes efter, hvor mange penge der totalt er vundet i NRHA.DK i det forgangne år.
Det er NRHA.DK, som afgør, hvad Year End Awards prisen består af.
NRHA.DK startgebyr:
Det samlede startgebyr består af 2 gebyrer: Et tilmeldingsgebyr som maksimalt må
være 200,- DKK og et dommergebyr, som maksimalt må være 50% af tilmeldingsgebyret.
Tilbageholdning:
Showarrangøren må maksimalt tilbageholde 40% af
tilmeldingsgebyret samt hele dommergebyret. Resten skal udbetales i pengepræmier
sammen med evt. added money.
Udbetaling:
NRHA’s Payout schedule A skal benyttes ved udbetaling af pengepræmier.
Etiske retningslinier:
Som showarrangør forpligter man sig til at overholde NRHA.DKs etiske retningslinier.
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Eksempel 1:
Tilmeldingsgebyr 200,- DKK + dommergebyr 100,- DKK, i alt et startgebyr på 300,- DKK.
Der må tilbageholdes 40% af 200,- DKK = 80,- DKK samt hele dommergebyret 100,DKK, i alt 180,- DKK. Resten 120,- DKK skal med i puljen og tilbagebetales til rytterne i
pengepræmier.
Eksempel 2:
Tilmeldingsgebyr 100,- DKK + dommergebyr 50,- DKK, i alt et startgebyr på 150,- DKK.
Der må tilbageholdes 40% af 100,- DKK = 40,- DKK samt hele dommergebyret 50,- DKK,
i alt 90,- DKK. Resten 60,- DKK skal med i puljen og tilbagebetales til rytterne i
pengepræmier.
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Godkendte NRHA.DK klasser:
9010 NRHA.DK Rookie I: (Medregnes ved Year-End Awards Rookie.)
Åben for ryttere (også ungdomsryttere) med Non-pro kort og gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO
eller NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal ligeledes
være medlem.
Ryttere der har vundet mere end 2.500 DKK i lifetime earnings i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI og NRHA regi
må ikke ride denne klasse.
Hesten behøver ikke at være ejet af rytteren eller dennes nærmeste familie. Hesten skal være minimum 3 år
gammel.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
9020 NRHA.DK Rookie II: (Medregnes ved Year-End Awards Rookie.)
Åben for ryttere (også ungdomsryttere) med Non-pro kort og gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO
eller NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal ligeledes
være medlem.
Ryttere der har vundet mere end 7.000 DKK i lifetime earnings i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI og NRHA regi
må ikke ride denne klasse.
Hesten behøver ikke at være ejet af rytteren eller dennes nærmeste familie. Hesten skal være minimum 3 år
gammel. Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides
med 1 hånd.
9030 NRHA.DK Non Pro: ((Medregnes ved Year-End Awards Non Pro)
Åben for ryttere (også ungdomsryttere) med Non-pro kort og gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO
eller NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.dk, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal ligeledes
være medlem. Hesten skal ejes af rytteren selv eller dennes nærmeste familie.
Alle heste er startberettigede i denne klasse. Hesten skal være minimum 3 år gammel.
Bid-regler følger NRHA’s regelbog i denne klasse.
9040 NRHA.DK Open: (Medregnes ved Year-End Awards OPEN)
Åben for ALLE ryttere (også ungdomsryttere) med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller
NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.dk, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal ligeledes være
medlem. Er rytteren non-pro rytter i denne klasse, skal hesten ejes af rytteren selv eller dennes nærmeste familie.
Alle heste er startberettigede i denne klasse. Hesten skal være minimum 3 år gammel.
Bid-regler følger NRHA’s regelbog i denne klasse.
9075 NRHA.dk Youth: (Medregnes ved Year-End Awards YOUTH)
Åben for ungdomsryttere, indtil det år de fylder 19, med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller
NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejer skal ligeledes være
medlem. Hesten skal ejes af rytteren selv eller dennes nærmeste familie.
Der må ikke rides på hingste i denne klasse. Hesten skal være minimum 3 år gammel.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
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9065 NRHA.DK Youth Rookie: (Medregnes ved Year end Awards YOUTH)
Åben for ungdomsryttere, indtil det år de fylder 19, med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller
NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejer skal ligeledes være
medlem. Ryttere med en lifetime earnings på mere end 500,- DKK i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO og NRHA, kan ikke
starte i denne klasse. Hesten skal ejes af rytteren selv eller dennes nærmeste familie.
Der må ikke rides på hingste i denne klasse. Hesten skal være minimum 3 år gammel.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
9050 NRHA.DK Green As Grass Horse: (Medregnes til Year-End Awards GREEEN AS GRASS HORSE)
Åben for alle ryttere med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller NRHA.FI – også Youth ryttere.
Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal ligeledes være
medlem.
Heste med lifetime-earnings på mere end 1.000,- DKK i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI og NRHA må ikke
starte denne klasse. Det er rytterens ansvar at kontrollere lifetime-earnings for hesten. Hesten skal være
minimum 3 år gammel.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
9080 NRHA.DK Greener than Grass: (Medregnes til Year-End Awards GREENER THAN GRASS)
Åben for alle ryttere med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller NRHA.FI samt Non-pro kort –
også Youth ryttere. Hesten skal have licens i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren skal
ligeledes være medlem. Hesten behøver ikke at være ejet af rytteren eller dennes nærmeste familie. Hesten skal
være minimum 3 år gammel. Ryttere med en lifetime earnings på mere end 500,- DKK i NRHA.DK, SRHA,
NRHA.NO, NRHA.FI og NRHA, kan ikke starte i denne klasse.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
9081 NRHA.DK Any Bit Any Age Open: (Tæller ikke til Year-End Awards)
Åben for alle ryttere med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO eller NRHA.FI. Alle heste må starte.
Hesten skal være minimum 3 år gammel. Hesten behøver ikke at være ejet af rytteren eller dennes nærmeste
familie. Hesteejer skal være medlem.
Klassen er inddelt i Level 1, som er ryttere, der har vundet under DKK 1.000,- i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO,
NRHA.FI og NRHA regi.
Der kan rides med stangbid eller snafflebid og der må rides med en eller 2 hænder uanset bidvalg, men der må
ikke ændres undervejs.
Og i Level 2, som er ryttere, der har vundet over DKK 1.000,- i NRHA.DK, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI og NRHA regi.
Der er kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
9090 NRHA.DK Prime Time: (Medregnes til Year-End Awards PRIME TIME)
Åben for alle ryttere over 50 år (glæder fra det år man fylder 50) med gyldigt medlemskab af NRHA.DK, SRHA,
NRHA.NO eller NRHA.FI. Hesten skal have licens i NRHA.dk, SRHA, NRHA.NO, NRHA.FI eller NRHA. Hesteejeren
skal ligeledes være medlem. Er rytteren non-pro rytter i denne klasse, skal hesten ejes af rytteren selv eller
dennes nærmeste familie. Hesten skal være minimum 3 år gammel.
Der er kan rides med stangbid eller snafflebid uanset hestens alder. Rides der med stangbid skal der rides med 1
hånd.
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NRHA.DK EASY klasser:
9101 NRHA.DK Easy I
9102 NRHA.DK Easy II
9103 NRHA.DK Easy III
9104 NRHA.DK Easy IIII
De 4 Easy-klasser kan udbydes ved alle slags shows og stævner, dog skal der forinden søges om godkendelse hos
NRHA.DK.
NRHA.DK EASY klasser kan bedømmes af uddannede dommere såvel som af ikke-uddannede dommere. En ikkeuddannet dommer skal godkendes på forhånd af NRHA.DK. NRHA.DK EASY klasser bedømmes som andre Reining
klasser.
Ved stævner, hvor der udbydes EASY klasser, vil der så vidt muligt være en Easy repræsentant til stede, som kan
besvarer spørgsmål både før og efter klasserne.
Ikke NRHA.DK medlemmer, der ønsker at starte EASY klasser, kan købe en EASY årslicens til DKK 150,- (mulighed
for opgradering til fuldt NRHA.DK medlemskab). Det er også muligt at købe en dagslicens til DKK 50,-.
Startgebyr & pengepræmier:
NRHA.DK EASY klasser skal altid koste DKK 50,- pr. klasse og de skal altid udbydes som Jackpot klasser (40%
retainage). Der må gerne være sponsorgaver ”on top”.
Regler - Udstyr:
Der må gerne rides på lånt hest og hesten behøver ikke have licens.
Bid, trense og saddel er valgfri.
Rytteren skal bære hat eller ridehjelm.
Rytteren skal have støvler på.
Rytteren skal have langærmet bluse/skjorte/jakke på.
Sporer er valgfrit. Der må ikke rides med pisk.
Hesten må gerne have gamacher, klokker, bandager og lign. på.
Bedømmelse:
Ridtet bedømmes på samarbejde, villighed og præcision. Tøjleføring ønskes løs eller med en let kontakt.
0-socre hvis man inkluderer en øvelse, der ikke er beskrevet.
Udklasning:
Level 1 og 2 må rides det første år eller ved de første 5 stævner. Herefter rykker man op i Level 3
og 4, som må rides indtil, man har optjent 20 point.
Pointsystem for level 3 og 4:
Der gives point fra 1. til 9. pladsen afhængig af antal deltagere. Eksempel ved 5 deltagere:
1.
2.
3.
4.
5.

plads:
plads:
plads:
plads:
plads:

5
4
3
2
1

point
point
point
point
point

Eventuelle spørgsmål omkring Easy-klasserne til Ditte Poulsen tlf. 21434216 eller Jonna McCabe tlf. 20610078.
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Ansøgning om godkendelse af afholdelse af NRHA.DK show
Showets navn:
Hjemmeside for showet:
Dato:
Sted:
Adresse:
Følgende NRHA.DK klasser ønskes udbudt:
⃝ NRHA.DK Open
⃝ NRHA.DK Non Pro
⃝ NRHA.DK Youth
⃝ NRHA.DK Youth Rookie
⃝ NRHA.DK Greener Than Grass
⃝ NRHA.DK Green As Grass Horse
⃝ NRHA.DK Rookie I
⃝ NRHA.DK Rookie II
⃝ NRHA.DK Any Bit Any Age, level 1
⃝ NRHA.DK Any Bit Any Age, level 2
⃝ NRHA.DK Prime Time
⃝ NRHA.DK Easy I
⃝ NRHA.DK Easy II
⃝ NRHA.DK Easy III
⃝ NRHA.DK Easy IIII
Udover NRHA.DK klasser udbydes der ligeledes følgende klasser:
Dommer:
Showansvarlig:
Showansvarlig tlf.:

E-mail:

Ansøgningen sendes til NRHA.DKs formand. NRHA.DK bestyrelsen behandler jeres ansøgning hurtigst muligt. Der kan ligeledes søges om
showstøtte. NRHA.DK anbefaler at showmappen læses grundigt igennem. Tak fordi I holder NRHA.DK show.

Underskrift af showansvarlig:
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NRHA.DK Bidregler
NRHAs bidregler er gældende. Dog er der enkelte klasser, hvor særlige bidregler er gældende.

Tilladte bid:
0. Snaffelbiddet skal være glat med et delt mundstykke (almindelige O-ringe, muffebid eller D-ringsbid), Med
ringe som ikke er større end 10 cm og ikke mindre end 5 cm. 2,5 cm fra ringen skal biddet være mindst 0,6 cm i
diameter, med en gradvis indsnævring ind mod midten af biddet. Skumrem er valgfri, men skumkæder er ikke
tilladt. En fleksibel bosal, lavet af enten flettet råhud, læder eller reb, med en kerne af enten råhud eller et
fleksibelt kabel, kan bruges i stedet for et snaffelbid. Bosalen må ikke være mere end 2 cm i diameter i siderne;
der skal være mindst 2 fingres mellemrum (ca. 3cm) mellem bosal og næseryg. Intet materiale må stikke frem fra
bosalen, uanset hvor godt polstret eller tildækket det er. Hestehårs bosals er ulovlige. Rytteren må gerne ride
med to hænder (såvel som en).

1. Når der refereres til et stangbid, er det et bid som har et helt eller delt mundstykke, har stænger i siderne,
skumkæde og virker efter vægtstangsprincippet. Alle stangbid skal være fri for mekaniske indretninger og skal
betragtes som et standard westernbid. Et standard westernbid inkluderer:
1.1 Max 21,5 cm lange stænger. (En guide til at måle dette findes i FEI’s dommer guide for reining). Stængerne
kan være faste eller bevægelige.
1.2 Angående mundstykket. Det skal være rundt, ovalt eller ellipseformet, glat og uomviklet metal. Det skal være
0,6 cm til 1,9 cm i diameter; dette måles 2,5 cm fra stangen. Der må gerne være indlæg i mundstykket, men det
skal være glat. Det må gerne være belagt med latex. Intet må stikke ud på undersiden af mundstykket. Så som
forlængere, prongs eller omviklinger.
1.3 Porten må ikke være højere end 8,9 cm. Ruller og covers er acceptable. Delte mundstykker, half-breeds og
spadebid er standard.
1.4 Slip eller gag bits, donuts og flade polo mundstykker er ikke tilladt.
2. Undtagen i freestyle klasser, må der kun rides med én hånd på tøjlen; og der må ikke skiftes hånd. Der skal
holdes rundt om tøjlerne og kun pegefingeren skal holdes imellem tøjlerne. Overtrædes disse regler, vil det
resultere i 0 nul score.
3. Når der rides med stangbid, kræves der en skumkæde eller rem. Den skal ligge fladt mod kæben og være fri for
snoninger, ståltråd og pigge.
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