
Scandinavian Reining Breeders & Owners Reining Program (SRBOP)  

Programmet för att promota våra skandinaviska futurity-hästägare och uppfödare. 
Programmet ska engagera dig att träna och tävla din häst i rätt takt och på rätt nivå.     

Så här fungerar det; 

• SRBOP delas upp i Open Futurity och Non Pro Futurity. Hästen tävlar både som 4- och 5-åring 
och endast hästar som betalats in i programmet får delta. Det är ingen anmälningsavgift till 
klassen, men man måste samtidigt vara med i Svenska Futurityt med sin häst, som går klass i 
klass med SRBOP och där betalar man en startavgift. Att det måste var på det sättet regleras 
av NRHA eftersom SRBOP är ett av få Futurityn i Europa som är godkänt av NRHA. Om det 
blir underlag, alltså tillräckligt många hästar, för att dela upp i olika levels (1-4 finns) kommer 
det att göras.   

• 100% av nomineringsavgiften går tillbaka till prispengar till de startande. 
 

• Nomineringsavgiften per häst är 2000kr som går tillbaka som prispeng med 1000kr varje 
Futurityår.  
 

• SRHA eller Sponsor kommer att lägga ytterligare 10 000kr i prispengar till varje årskull - 
5000kr för varje tävlingsår.  
 

• 5% av eventuella vunna prispengar går till den som nominerat hästen  
 

• NRHA Trophy delas ut enligt NRHA:s ordning, där totala prispengen varje år i varje kategori 
och åldersgrupp styr viken det blir.   
 

• Uppdelning av prispengar mellan Open & Non Pro kommer att beräknas utifrån antal 
startade i varje klass (Exempel: 10 000kr totalt prispengar - 6 deltagare i Open & 4 deltagare i 
Non Pro = 6000kr till Open & 4000kr till Non Pro) 
 

• Prispengar räknas in i  NRHA earnings på ryttaren och hästen eftersom det är en godkänd 
NRHA-tävling/NRHA-status på klasserna.  
 

• Målet är att varje nominerad häst kommer att listas på NRHA Swedens hemsida med namn, 
stamtavla, bild, ägare, nominator och kan markeras som ”Till salu” med detaljer - pris etc. Vi 
är inte riktigt där ännu, men det är som sagt dit vi ska. Listor på häst, födelseår, hästägare, 
uppfödare, nominerare och stam finns dock redan publicerad på NRHA Swedens hemsida 
under fliken Futurity och uppdateras kontinuerligt när ny häst nomineras in. Här kan du även 
se vem som sponsrar årskullarna.  
 

• NRHA-tävlingslicens krävs för att din häst ska få starta. Ägare och ryttare behöver vara 
medlem i NRHA.  

Ju fler hästar som blir med i programmet desto mer attraktivt kommer programmet att bli. Så ta 
chansen och betala in din unghäst och ge den och dig, oavsett om du är ryttare eller uppfödare en 
fantastisk möjlighet att promota dig, din häst, din avel, ditt träningsprogram och Reiningen i 
Skandinavien   


