NRHA NORWAY
Show regler og Klasser
Du kan starte NRHA.dk klasser og SRHA klasser på ditt medlemskap og din hestelisens i NRHA
Norway. Vinner du penger der tilgoderegnes disse i Year End Awards i kategoriene Open, Non Pro,
Rookie og Youth.
Premiepenger vunnet i NRHA.dk og SRHA regnes til livstids penger i NRHA NORWAY sin statistikk.
Tilsvarende regler gjelder for medlemmer i NRHA.dk og SRHA ved deltagelse i NRHA NORWAY
klasser.
Søknad:

Søknad om å få arrangere NRHA NORWAY klasser skal gjøres på dertil hørende
blankett (finnes på hjemmesiden www.nrha.no) og sendes til kontaktperson for show
minst 4 uker før showet.

Bittregler:

Bittreglene følger AQHA´s regelbok unntatt i de klassene som har egne beskrivelser
for bitt regler.

Dommere:

Alle dommere med NRHA dommerkort eller annet ”major card» (AQHA, APHA eller
ApHC) er godkjente til å dømme NRHA NORWAY klasser. Andre dommere skal
godkjennes skriftlig av NRHA NORWAY´s showkomité.

Eligibility lists: Er lister som viser hvor mye penger en person eller hest har vunnet ved hver sesong
slutt. Disse er til hjelp for rytteren slik att man kan avgjøre hvilke klasser man har rett
til å starte i. Livstidssummen innen NRHA USA kan du finne på NRHA´s hjemmeside.
Full Slate:

Ett Show som tilbyr minst Open, Non Pro, Rookie, Youth og Greener Than Grass.

Hestelisenser: Hest skal ha gyldig lisens i NRHA NORWAY eller i henhold til sine respektive affiliate
regelverk for å få starte i NRHA NORWAY klasser, foruten i Any Bit Any Age Open der
det ikke finnes krav på hestelisens. Det er showarrangørens ansvar og kontrollere at
lisens er betalt. Lisens kan man løse på showplass.
Hjelm:

Ved et NRHA Norway arrangement skal ungdom inntil fylte 18 år bruke hjelm ved
ridning innen for stevneområdet. Ungdommer over fylte 16 år kan gis dispensasjon
til å ri med hatt hvis det medbringes signert fullmakt fra foreldre/foresatte.
Fullmakten kan sendes med påmeldingen eller leveres til arrangør før første
deltakende klasse.

Livstids earnings: Beregnes ved års slutt og gjelder hele neste år. Det er rytterens ansvar og hele tiden å
ha kontroll på hvor mye penger man har tjent både på rytter og hest. Rir man
allikevel i klasser, man ikke har rettigheter til vil premiepenger og andre premier bli
krevd tilbake. Omregning av valuta kurser skjer i aktuell kurs på det tidspunkt LTE
beregnes og er definitiv uansett om kursen endres.
Medlemskap:

Medlemsavgift skal være betalt for inneværende år før årets første start, både vad
gjelder rytter og hesteeier. Hvis medlemskap ikke har blitt betalt vil premiepengene
ikke blir kreditert til Year End Awards. Medlemskap kan man løse på showplass.

Premiepenger: Utbetales av show arrangøren. Fordeles i henhold til schedule A i NRHA USA sin
regelbok.
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Rapportering: Premiepenger og resultat skal rapporteres på dertil hørende blankett som finnes på
www.nrha.no. Rapportering mellom landene utføres av de respektive foreningene.
Year End Awards: Regnes ut etter hvor mange penger man har vunnet i de respektive klasser ved
sesong slutt. Det vil bli satt opp Year End Awards i klassene OPEN, NON PRO, ROOKIE
og YOUTH. Det er foreningen som administrerer disse awards som vil avgjøre om de
pengene teller med eller ikke.
9010 NRHA.no Rookie:

9030 NRHA.no Non Pro:

9040 NRHA.no Open:

9075 NRHA.no Youth:

(Year End Award klasse) Åpen for ALLE ryttere(også youth) med
gyldig Non Pro medlemskort i NRHA NORWAY, SRHA,NRHA DK eller
NRHA Finland, og som ikke har vunnet mer enn 2500 kr eller $ 200 i
NRHA USA i sin livstids karriere. Hestene skal ha lisens i henhold til
sine respektive affiliate regelverk. Det samme gjelder også for
hesteeier. Det stilles ikke krav til eierskap av hest i denne klasse, men
hesten må være minst 3 år gammel. Når man er utklasset i NRHA USA
Rookie Level 1 er man også utklasset i Rookie klassen. Hesten kan ris
på valgfritt bitt uansett hestens alder,men på snaffelbitt på to hender
og stangbitt på en hand.
(Year End Award klasse) Åpen for ryttere (også youth) med Non Pro
medlemskap i NRHA NORWAY, SRHA, NRHA DK eller NRHA Finland. I
denne klasse må rytter selv eie hesten, eller eies av nærmeste familie.
( Definisjon på nærmeste familie følger NRHA USA sin regelbok.)
Hesten må være over 3 år, og skal ha lisens i NRHA Norway eller i
henhold til sine respektive affiliate regelverk. NRHA USA sine
bittregler gjelder i denne klasse.
(Year End Award klasse) Åpen for alle ryttere med gyldig medlemskap
i NRHA NORWAY, SRHA, NRHA DK eller NRHA Finland. Hesten må være
over 3 år og skal ha lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine
respektive affiliate regelverke. Hesteeier må også være medlem i
NRHA NORWAY, SRHA, NRHA DK eller NRHA Finland. Alle ryttere har
rett til å starte i denne klassen uansett opptjente penger. NRHA USA
sine bittregler gjelder i denne klasse.
(Year End Award klasse) Åpen for ungdommer t.o.m. fylte 19 år (Om
man er 18 år 1. januar inneværende år.) med gyldig medlemskap i
NRHA NORWAY, SRHA, NRHA DK, eller NRHA Finland og hesten skal
ha lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliate
regelverk. Man må eie hesten eller skal hesten være eiet av en i den
nærmeste familie og ha gyldig medlemskort i NRHA NORWAY, SRHA,
NRHA DK eller NRHA Finland. Man får ikke vise hingster i denne
klassen. Alle ungdommer har rett til og ri denne klassen uansett
inntjente penger. Bittregler følger AQHA sin regelbok.

9065 NRHA.no Rookie Youth: Åpen for ungdommer t.o.m. fylte 19 år (Om man er 18 år 1. januar
inneværende år.) med gyldig medlemskap i NRHA NORWAY, SRHA,
NRHA DK, eller NRHA Finland og hesten skal ha lisens i NRHA
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Norway eller i henhold til sine respektive affiliate regelverk.
Hesteeier må ha gyldig medlemskort i NRHA NORWAY, SRHA, NRHA
DK eller NRHA Finland. Ryttere som har tjent mer enn 500 Nok i
NRHA NORWAY, SRHA, NRHA DK, eller NRHA Finland får ikke starte i
denne klassen. Man får ikke vise hingster i denne klassen. Ungdoms
regler om hest eierskap (Se.definition NRHAs regel)gjelder ikke i
denne klassen. Bittregler følger AQHA sin regelbok.
9050 NRHA.no Green As Grass Horse: Åpen for alle (selv ungdom) med gyldig medlemskap NRHA
NORWAY, SRHA, NRHA. DK eller NRHA Finland. Hesten skal ha lisens i
NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliate regelverk.
Hesten eier må ha et gyldig medlemskap NRHA.no. Alle hestene har
rett til å starte uavhengig av alder (min. 3 år). Hester med livstids
earnings i NRHA.no, SRHA, NRHA.DK eller NRHA Finland på mer enn
1.000 Nok eller $ 150 i NRHA, kan ikke starte i denne klassen. Alle
ryttere har rett til å starte uansett livstids earnings i NRHA.no, SRHA,
NRHA.DK eller NRHA Finland. Bittregler følger AQHA sin regelbok.Ris
på valgfritt bit uavhengig av hestens alder, men på trinsebitt på to
hender og på stang på en hånd.
9080 Greener Than Grass:
Åpen for alle (selv ungdom) med gyldig medlemskap NRHA
NORWAY, SRHA, NRHA. DK eller NRHA Finland. Hesten skal ha lisens
i NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliate regelverk.
Hesteeier må ha et gyldig medlemskap NRHA.no. Non Pro hest
eierskapsreglene (se definisjon NRHAs regelbok) gjelder ikke for
rytteren i denne klassen. Ryttere som har vunnet mer enn Nok 500 i
NRHA.no, SRHA, NRHA.DK,NRHA Finland og NRHA USA kan ikke
starte i denne klassen. Alle hestene har rett til å starte uavhengig av
alder (min. 3 år). Ris på valgfritt bit uavhengig av hestens alder, men
på trinsebitt på to hender og på stang på en hånd.
9081 NRHA.no Any Bit Any Age: Åpen for alle ryttere med hester 3 år eller eldre. Hesten kan vises på
valgfritt bitt, men på trinsebitt på to hender og på stang på en hånd. .
Dette er primært en skolerings klasse og bør fortrinnsvis legges som
første klasse på dagen. Ingen krav til eierskap på hest men, rytter og
eier må være medlem i NRHA NORWAY. SRHA, NRHA DK eller NRHA
Finland. Hesten skal ha lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine
respektive affiliate regelverk.
9045 NRHA.no Ladies:

Åpen for alle kvinnelige ryttere i alle aldre med gyldig medlemskap
NRHA NORWAY, SRHA, NRHA. DK eller NRHA Finland. Hesten skal ha
lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliate
regelverk. Hesten eier må ha et gyldig medlemskap NRHA.no. Alle
hester har rett til å starte uansett alder (min. 3 år). Bittregler følger
AQHA sin regelbok.
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9048 NRHA.no Men’s:

9049 NRHA.no Cup’s klasser

Åpen for alle mannlige ryttere i alle aldre med gyldig medlemskap
NRHA NORWAY, SRHA, NRHA. DK eller NRHA Finland. Hesten skal ha
lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliate
regelverk. Hesten eier må ha et gyldig medlemskap NRHA.no. Alle
hester har rett til å starte uansett alder (min. 3 år). Bittregler følger
AQHA sin regelbok.

Åpen for alle ryttere med gyldig medlemskap i NRHA NORWAY. Hesten
må være over 3 år og skal ha lisens i NRHA Norway. Hesteeier må
også være medlem i NRHA NORWAY. Alle ryttere har rett til å starte i
denne klassen uansett opptjente penger.
Non Pro regler om eierskap av hesten gjelder ikke i denne klassen dvs
at man kan ri på lånt hest. NRHA USA sine bittregler gjelder i denne
klassen.
Statutter for NRHA Norways Norgesmesterskap i Reining:
Klassen er åpen for hester av alle raser. Ryttere og hesteeier må ha
medlemskap i i NRHA Norway, være norsk statsborger eller ha
bosted adresse i Norge. Man kan ri på lånt hest, men hesten skal ha
lisens i NRHA Norway eller i henhold til sine respektive affiliates
regelverket. Klassens bittregler / utstyret og bedømming etter
NRHAs regelbok 2021. Se www.nrha.com
Statutter for NRHA.No The Body Shop Cup
Klassen er åpen for 3 år og eldre hester av alle raser. Open ryttere
kan ikke starte i denne klassen. Rytteren må ha medlemskap i NRHA
Norway. Klassens bittregler/utstyret og bedømming etter 2019
NRHAs regelbok. (se www.nrha.com). Non Pro regler om eierskap av
hesten gjelder ikke i denne klassen dvs at man kan ri på lånt hest.
Voksne kan ri med hatt, youth må ri med hjelm.
Det er gratis å starte i The Body Shop Cup. De fem beste på hvert
stevne får premier i form av billetter til Kingsland Oslo Horse Show,
og The Body Shop produkter/gavekort. Vinneren får et dekken. Det
er ekvipasjen som samler poeng.

Maximum startavgift for NRHA.no klasser: 300.- Kr. (Youth 200 Kr.)

