
Hälldala Sun Spin
Sek 50.000 added money 

N:Kverrestad 410,Hälldala Ranch 
SE-273 96 - Tomelilla 

29 juni-03 juli 2022

NRHA& NRHA Ride & Slide, Hälldala Klasser 

1 x Lawson Bronze Trophy, 2 x Morrison Trophy, 3 x Morgan Trophy 

Domare: Alberto Ferrara
Ringsteward: Suzannah Karlsen 
Show Management: TLReining Shows Norway 
Tävlingssekreterare: Tony LLarena 
NRHA Show Rep: Mats Larsson 

Plats:
N:Kverrestad 410, Hälldala Ranch 
SE-273 96 Tomelilla, Sweden 

Betalning skall senast 15:e Juni 2022 finnas på 
Hälldalas konto:
Bankgiro. 389-3542 
BANK konto: 9570-525 126 699-4 
IBAN:SE8495700000005251266994 
BIC: SPSDSE23 

Anmälningar: 
Göres online på showmanager.info senast den 15:e juni
Följ instruktionerna och glöm inte ha giltigt medlemskort och 
hästlicens i NRHA 
e-post: shows@tlreining.no
Allt ska vara betalt innan ankomst till tävlingsplatsen. Detta 
gäller alla inga undantag ges.

Avgifter:
I klasserna ingår domaravgift i anmälningsavgiften. 
NRHA/Hälldala klasser har 50% retainage. 
Klassavgift: 
Se anmälningsblankett 
Officecharge: 350 SEK 
Veterinärbesiktning: 300 SEK 
Efteranmälning: 400 SEK (efter 15 Juni)
Camping inkl.el: 700 SEK för hela tävling 
Camping med elplats/dag: 350 SEK 
Camping utan elplats inne på campingområdet: 300 SEK. 
Box:1500 SEK för hela showen (inkl 2 spånbalar ingår) 
Tack Box: 1200 SEK 
Box pr dag: 600 SEK (inkl 1 spånball) 
Ekstra spån: 120 SEK 
Hösilage går att köpa på plats 160 kg bal = 600 SEK inkl 
moms. 
kontakt Inger Larsson på mobil +46 (0)708 450 150 

Box/Camping/Elplats: Bokas och betalas med anmälning 
Beställda boxar/camping/elplats kommer att tas ut från 
beställaren! 
El på camping finns från den 28/6 em
Tidigare ankomst tillkommer 300kr/dag/ekipage för box och 
ridhus. Övriga  tider avtalas på tlf. + 46 (0)708 450 150 

OBS! Box måste tömmas vid avresa. Ej rengjorda 
boxar debiteras  med 500SEK. 

Öppettider för Show Office
Onsdag 12.00– 20.00 
Torsdag 08.00– 20.00 
Fredag 08.00 – 20.00 
Lördag 08.00 – 20.00 
Söndag 08.00 – 2 tim. efter sista klass 

Added Money & Premier 
NRHA Open :$ 2000 Lawson +Rosett 
NRHA Non Pro : $ 1500 Morrison+Rosett 
NRHA Int. Open : $ 1000 Morrison +Rosett 
NRHA Int. Non Pro: $ 650 Morgan +Rosett 
NRHA Ltd Open/Ltd Non Pro: $500 Morgan +Rosett 
NRHA Prime Time Non Pro: Jackpot Plakett+Rosett 
NRHA Nov Horse Open/Non Pro L1: Jackpot 
Plakett+Rosett 
NRHA Nov Horse Open/Non Pro L2: Jackpot 
Plaket+Rosett 
NRHA Rookie L1 & L2: Jackpot Plakett+Rosett 
NRHA Youth: Jackpot Plakett+Rosett 
NRHA Green Reiner1/NRHA Green Reiner 2: Jackpot
+ Plakett+ Rosett
NRHA Entry&Level: Jackpot+Rosett
Hälldala Klasser: Jackpot+Plakett+Rosett

Prisutdelning
De tävlande i klassen ombeds medverka sittande på 
sina hästar vid alla prisutdelningar. 
Topp 3-placering måste delta i segerceremonin i 
showkläder och med häst. Visa respekt för 
dina medtävlande och våra sponsorer. 

Efteranmälningar
Alla anmälningar /ändringar till klasser ska göras i 
showoffice senast kl 19.00 för följande dagens 
förmiddags klasser, eftermiddagsklasser 3 timmar före. 
Startlistor kommer ut ca 2-3 timmar före klassens start, 
undantaget dagens första klasser vars startlistor 
kommer ut kvällen före. 

Ansvar:
Arrangören friskriver sig från ansvar på skador 
gällande häst, ryttare, tredje person eller utrustning 
under tävlingen 
.  



GDPR: De personuppgifter som du själv lämnar vid 
anmälan och för ev. utbetalning av prispengar hanterar 
vi för att följa regelböckerna, arrangera och 
administrera tävlingen. 

Etiska regler 
Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och 
longering på tävlingsområdet. Hästens pass måste tas 
med på tävlingen och skall kunna uppvisas vid 
veterinärbesiktning eller vid efterfrågan. Hästarna ska  
vara vaccinerade mot hästinfluensa 

. 
Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid all 
ridning. 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på 
tävlingsområdet och ridning på hästar som visar 
hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning 
från tävlingen utan återbetalning. 

Fri ridning 
Arenan hålls öppen för fri ridning i pauser och 
lunchavbrott. Var vänlig uppmärksamma tider samt 
övriga restriktioner runt detta.

   Hälldala Klasser 

Du behöver inte stå som ägare på din häst utan kan låna häst för att få vara med och tävla. 
Du behöver inte vara medlem i någon Förening. Du behöver ingen Hästlicens. Bettregler enligt NRHA Regelbok. 
Tränsbett = Två händer, Stångbett = enhandsfattning. OBS! Ingen av klasserna får man skifta mellan en och två 
händer när du rider på stångbett! 

Hälldala Klasser fördelas vinstpengarna enligt NRHA Payback Schedule A 

(20201) Hälldala Rookie 
Ryttaren får inte ha tjänat över 2000 SEK i NRHA klasser. Stångbett (enhandsfattning) 

(20202) Hälldala Non Pro 
Får inte ridas av ryttare som yrkesmässigt tränar westernhästar. Stångbett (enhandsfattning) 

(20203) Hälldala Open 
Öppen för alla. Stångbett (enhandsfattning) 

(20204) Hälldala Youth 
Får ridas av ungdomar upp till det år de fyller 18 år. Ungdomsryttare får ej rida hingstar. (Fyller man 18 år i februari t 
ex. så rider man året ut.) Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett (enhandsfattning) 

(20205) Hälldala Any Bit Any Age   
Öppen för alla. Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett (enhandsfattning) 

(20206) Hälldala Snafflebit 
Öppen för alla ryttare som vill rida på tränsbett och två händer oavsett ålder på hästen. 

(20207) Hälldala Ladies 
Öppen för alla Ladies. Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett (enhandsfattning) 

(20208) Hälldala Gentlemen 
Öppen för alla Gentlemen. Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett (enhandsfattning) 

(20213) Hälldala Green Reiner 
Ryttaren får inte ha tjänat över 500 SEK i NRHA klasser. Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett 
(enhandsfattning)  

(20214) Hälldala Prime Time 
Öppen för alla ryttare som fyllt 50 år. Får ridas på tränsbett (två händer) eller stångbett (enhandsfattning) 

Hälldala Sun Spin
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Återbetalningar 
Vid sjukdom eller sjuk häst måste vi ha sjukintyg / veterinärintyg senast den 29/6 och 100% av betald startavgift 
betalas tillbaka. Inga andra avgifter såsom box, veterinäravgift, officecharge återbetalas. 

OBS! Ryttare, ägare samt hästs NRHA papper måste vara showoffice tillhanda före hästens första start! INGEN häst 
tillåts starta om samtliga papper ej är i ordning. Inga undantag! 
Varje tävlande ansvarar själv för säkerheten över sig, sin häst och utrustning på tävlingsplatsen. 

Veterinärbesiktning: 
Veterinärbesiktning sker på anvisad plats kl. 07.00-09.00 torsdag, 08:00-09.00 fredag-söndag . 
Startande i första klassen har företräde OM dom finns på plats kl 07.00. Alla hästar skall besiktas varje dag innan 
tävling. 

*OBS! Alla hästar måste vara giltigt vaccinerade mot A2-virus Grundvaccinerade plus 1 gång per år efter det. Sista 
vaccineringen får inte vara gjord senare än 10 dagar före tävlingens första dag.

Restaurangen: Håller öppet från onsdag eftermiddag. Serverar frukost, lunch och kvällsmeny. Alltid hamburgare, 
toast, godis, fika mm under dagarna. Vi har alltid glutenfritt och har även vegetariskt om man meddelar restaurangen! 

Logi/Boende: 
Övernattning (Sängkläder ingår) 
1 rum med 4 bäddar (1200kr/dygn/rum) 
5 rum med 2 bäddar (600kr/dygn/rum) 
1 husvagn 2 bäddar (600kr/dygn/rum) 

Bokas genom mail: inger@halldalaranch.se 
Det går även att gå in på www.osterlen.se för att leta efter nära och bra Bed & Breakfast. 

Reservation: 
Vi reserverar oss mot prishöjningar utanför TLReining Shows och Hälldala Ranch's kontroll. 
Växlingskursen vi tillämpar är satt av NRHA och finns på NRHAs hemsida. 

Vi reserverar oss för förändringar i klassordningen påbjudna av få eller många tävlande! 
Tävlingen kan ställas in vid smittsamma sjukdomar och/eller på grund av omvärldsfaktorer utanför TLReining Shows 
och Hälldala Ranch's kontroll. 

Meddelas på www.halldalaranch.se och på facebook tävlingsgruppen 
FB:https://www.facebook.com/tlreiningshows/ 
eller https://www.facebook.com/groups/607368876336084 
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VIKING CUP 2022 

Viking Cup Kval 1+2 
Plats: 

#1 Hälldala Spin & Win (maj) Hälldala Ranch (Liten Trofé + Rosetter, både Open o Non Pro) 

#2 Hälldala Sun Spin (juni/juli) Hälldala Ranch (Liten Trofé + Rosetter, både Open o Non Pro) 

Klasser:  
Viking Cup 2022 Non Pro (öppen för green/youth/rookie och non pro ryttare) 
Viking Cup 2022 Open (öppen för alla) 

FINAL Viking Cup 2022 

Plats: Hälldala Halloween Show (okt) Hälldala Ranch (Stor Trofé + Rosetter + prispengar, både Open o Non 
Pro) 

Klasser:  
Viking Cup 2022 Non Pro (10 bästa green/youth/rookie och non pro ryttare) 
Viking Cup 2022 Open (10 bästa) 

Regler: Tävlingen är öppen för alla Open och Non Pro/Rookie/Youth/Green ryttare oavsett vilket land i Europa. 
Cupen är fördelad på en Open Cup och en Non Pro Cup. Inget hindrar ekipagen från att starta i alla kvalen dock 
räknas endast ett score (bästa) från varje ritt. För att få starta i finalen måste man rida samma häst i kvalen, 
och i finalen.  
Bästa kvalscore för varje ekipage och de 10 bästa Open ekipagen och 10 bästa Non Pro ekipagen går till Finalen. 
Ryttarna rider enligt NRHA´regler, stångbett = enhandsfattning 

Avgift 500SEK /ekipage och kvalklass. 

Finalen delas pengarna ut enligt NRHA Pay back Schedule A och stor Trofé. 
20% av startavgiften går till administrativa kostnader. Resterande betalas ut i Finalen! 

Välkomna reiners önskar Inger och Mats på Hälldala Ranch 




