
NRHA Sweden Green Reiner-klass 

Denna klass är 5ll för dig som är helt ny och ”grön” inom reining. Klassen har sina fördelar för 
dig som ännu inte är stabil med aD exempelvis rida på en hand eller byta galopp. 

För aD få delta i en Green Reiner-klass behöver du först och främst uppfylla kraven nedan 
(regler). Om du kvalificerar för klassen kan du i slutet av året ha möjligheten aD tävla om en 
bältesbuckla där den personen som samlat in mest greenpoäng under innevarande år vinner 
årets buckla för Green Reiner-klassen. Du behöver då ha startat i en NRHA Sweden Green 
Reiner-klass eller flera Green Reiner-klasser under samma år. Under tävlingarna samlar du 
ihop greenpoäng genom eD poängsystem där varje tävlande får poäng. Poängen delas ut 
beroende på hur många som anmält sig i klassen och uppdateras eRer varje NRHA Sweden-
tävling, se exempel nedan. 

Om du deltagit i en Green Reiner-klass med 5 deltagande i klassen blir poängfördelning 
följande:  

1:a plats: 5 greenpoäng 

2:a plats: 4 greenpoäng   

3:e plats: 3 greenpoäng 

4:e plats: 2 greenpoäng  

5:e plats: 1 greenpoäng 

Dessa poängen samlar du ihop för varje Green Reiner-klass du deltar i under året, även 
kvalklassen på September Rundown räknas. Sedan läggs dina poäng ihop inför finalklassen 
på September Rundown. De 10 ryDarna med högst poäng inför finalklassen kommer sedan 
bli kallade 5ll finalen, där årets vinnare för Green Reiner-klassen koras. Det är därför endast 
de 10 ryDarna som blivit kallade som får delta i finalklassen.  

Om du inte nåD upp 5ll 10 greenpoäng eller tjänat mer än 200kr/20$ i life5me earnings kan 
du tävla i Green Reiner-klasserna nästkommande år igen. Dina greenpoäng kommer då 
nollställas inför finalen för innevarande år men ligger dock kvar som life5me poäng för 
uppklassning.  

Har du dock samlat ihop 10 greenpoäng kan du inte tävla i Green Reiner-klassen 
nästkommande år. Se exempel nedan. 

Exempel 1: Under år 2021 tjänar du ihop 9 poäng och under år 2022 8 poäng. Det betyder aD 
du inte får rida Green Reiner-klassen år 2023 och nästkommande år.  

Exempel 2: Under 2021 tjänar du ihop 10 poäng. Det betyder aD du inte får starta Green 
Reiner-klasserna under 2022 och nästkommande år. 



Regler  

NRHA’s regelbok följs med undantag av nedanstående punkter; 

• Du får rida på två händer och stångbeD, tränsbeD eller bosal oavseD ålder på häst, 
alterna5vt på stångbeD, tränsbeD eller bosal och en hand. Du får dock inte, under 
bedömning (när du genomför diD mönster), växla med aD rida på en eller två händer 
eller byta tygelhand om du rider på en hand. 

• Enkelt galoppombyte är 5llåtet (max 2 trav- eller skriDsteg). 

• Du behöver inte äga hästen du startar. 

• NRHA Sweden medlemskap för ryDare krävs (open eller non-pro status) 

• NRHA Sweden medlemskap för hästägare krävs ej 

• Hästen behöver inte inneha licens i NRHA eller NRHA Sweden 

• NRHA mönster 1-16 kan användas, dock gäller punkt 1, dvs enkla byten är 5llåtet. 

• Du får inte ha tjänat mer än 200kr/ 20$ (life5me earnings) eller ha 10 greenpoäng.  

*OBS! DeDa är inte samma klass som Greener Than Grass. I Greener than grass samlas inte 
poäng utan du får eventuella earnings i kronor som bara används i uppklassningssystemet. 
Inte heller Youth-poäng räknas som greenpoäng. 


