
 
 

SRHA bjuder in till Träningstävling 10/8 på Stall Skäggetorp, Nykvarn  

Datum: Lördag 10 augusti 2019 med första start kl 10.00 

Anmälan: Ska ske senast 3 augusti 2019, via mail till stallskaggetorp@gmail.com, ange tydligt 

vilka klasser du anmäler dig till och vad ryttare och häst heter. Bifoga en kopia på ditt 

vaccinationsintyg. Din häst måste vara grundvaccinerad mot hästinfluensa och 

uppföljningsvaccinerad minst en gång per år. Du måste vara medlem eller bli medlem i SRHA 

senast 3/8-2019 för att få vara med på träningstävlingen. Se www.srha.se för information 

om hur du blir medlem. Kostnaden är 150 kr per ekipage och klass (du får endast starta 1 

gång per ekipage i en klass). Betalas in på bankgiro 5019-9934 eller swish 1231001825 senast 

3/8 2019.  

Arrangör: Swedish Reining Horse Association (SRHA)  

Domare: Johan Svensson (Reiningtränare, Landslagsledare och har gått domarutbildning 

grund, steg 1 NRHA). 

Tävlingsplats: Stall Skäggetorp, Skäggetorp 155 93 Nykvarn. Det går även utmärkt att sätta 

GPS: en på Larssons Lada så hittar du rätt. Tävlingen sker i ridhus 30x60 med mycket bra 

reiningunderlag. Framridning sker mellan klasserna på tävlingsbanan, i övrigt sker 

framridning utomhus och är mycket begränsad.  

Tävlingsklädsel och utrustning till hästen: Valfri men vi uppmuntrar till att träna för att det 

ska vara så likt en tävling som möjligt, så ta chansen att träna i hatt, skjorta och chaps. Barn 

och ungdomar (till och med 19 år) ska bära hjälm. Rider du på stångbett gäller 

enhandsfattning om du vill ha score. Ridspö och nosgrimma får inte användas.   

Cafeteria: Kommer att finnas öppen hela tävlingsdagen där du kan köpa snacks, mackor, 

fika, enklare lunch och kvällsmål.  

Sekretariat/showoffice: Kommer att finnas i anknytning till cafeterian och Öppnar kl 8.30-

9.30 och sedan igen kl 13.30. Övriga tider får du stämma av med cafeteriapersonalen om 

något behöver lösas.    

Pris: 1 rosett till alla ekipage som fått en score över 0, rosetten hämtas i cafeterian (om 

ekipaget har startat mer än en klass kan du ändå inte få mer än en rosett).   

Uppstallning och övernattning: Uppstallning och möjlighet till övernattning finns i 

begränsad omfattning. Kontakta Sara Hedin Larsson (kontaktperson för tävlingen) för vidare 

information om du önskar uppstallning och boende. 

mailto:stallskaggetorp@gmail.com
http://www.srha.se/


 
Kontaktperson: SaraHedin  Larsson stallskaggetorp@gmail.com, tfn 070-529 85 29. Vänligen 

ring inte innan kl. 9.00 eller efter 20.00. 

Varmt välkommen till SRHA:s träningstävling för alla som vill träna på att tävla. Allt kommer 

bil så likt en riktig tävling som möjligt, med gateman, speaker, musik, bedömning och allt 

annat som hör en tävling till. Kanske går du i tävlingstankar, men inte riktigt vågat ta steget 

ännu? Då är denna tävling perfekt. Tävlingen är också till för dig som har ny häst/ung häst 

och även för dig som vill tävlingsskola din rutinerade tävlingshäst (NRHAs regler för skolning 

gäller). Sammanfattningsvis; det är en träningstävling som är till för alla! Dock kommer nya 

ekipage att få förtur om det blir för många anmälningar. 

Klasser: 

Lördag 10/8 kl.10.00 

1. Enkelt reiningmönster utan galopp SvRF LD1 

2. Enkelt reiningmönster med galopp SvRF LC3 

Ca kl 13.00 Genomgång med Johan Svensson för ryttarna som ridit klass 1 och 2 om vad 

som är bra att tänka på och chans att ställa frågor. Tema anpassas efter ryttarnas nivå. Vi 

ser gärna att vi äter lunch samtidigt tillsammans då genomgången beräknas ske på 

lunchtid. 

Kl 15.00 

3. Reiningmönster nummer 5 NRHA 

4. Reiningmönster nummer 8 NRHA 

Ca 18.00 Genomgång för ryttarna som ridit klass 3 och 4 om vad som är bra att tänka på och 

chans att ställa frågor. Tema; hur skolar jag min häst på ett ok sätt utifrån domarens 

perspektiv. Vi ser gärna att vi äter och dricker gott tillsammans under tiden då det är 

middagstid.  

 

Välkommen till en rolig och lärorik dag! 
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