Danish Paint Horse Championship 2015
8. & 9. August, 2015
BLUE HILLS, Birkehegnet 36, Blåhøj, 7330 Brande, Denmark

APHA, Allbreed, PHCDK Futurity og Jackpot Fun klasser.
Arrangører: Paint Horse Club Denmark
Judges:

Maryann Willoughby, USA

Scot Jackson, USA

Sam Jackson, USA

Både APHA og Allbreed klasserne rides efter den aktuelle APHA regelbog. Dog må
man gerne ride med snaffel bid og 2 hænder uanset hestens alder i Allbreed
klasserne.
Show start.:
Lørdag, 8. August 2015 – Kl. 8.00
Showmanager:
Viggo Mortensen, Haugegårdvej 7, DK 6862 Tistrup, Denmark. Mobil: +45 2333 4006.
Email: viggo@circlemfarm.dk
Showsekretær:
Kirstine Kaanbjerg Jensen, Nollundvej 180, 7200 Grindsted, Denmark.
Mobil: +45 29748333 Email: mail@painthorseclub.dk
Sekretariatets åbningstider:
Fredag fra ca. 17:00 til ca. 21:00
Lørdag fra 7.00 til 21:00
Søndag fra 07:00

Deadline for tilmelding er 1. August 2015. Late Fee er Dkr 300.
Der tildeles bokse i den rækkefølge tilmeldingerne kommer ind (betalings dato)
Costs:
Start pr. Class, All Breed
Start pr. Class, APHA
Jackpot Fun Class
PHCDK Futurity Halter
PHCDK Futurity Performance
APHA Weekendcard pr. Horse/rider (kun ved
bestilling af boks)
APHA Babyweekendcard
Box i stalden med halm
Telt box med halm
Spåner
Hø
Camping med strøm
Camping uden strøm (hvis du sover i
telt/trailer)
Office Charge
APHA Fee(Paint Horses)
Late Fee
Extra back numbers (ordered at on-line entry
form)
Morgenmad inkl. kaffe/the
Sandwich inkl. sodavand/vand
Burger menu lørdag aften inkl.
sodavand/vand

Dkr EUR
50
7
300
41
100
14
200
27
300
40
1500
1200
1000
750
100
75
300

200
160
134
100
14
10
40

100
100
150
300

14
14
20
40

30
20
40

4
3
6

60

8

Betaling til konto:
Paint Horse Club Denmark, Nordea
Reg.nr.: 2277
Kontonummer: 6884 115 025
IBAN DK1120006884115025
Swift: NDEADKKK
Det er meget vigtigt, at angive navn på rytter og hest på konto overførslen.
Startpenge og alle gebyrer skal være betalt fuldt ud på ovennævnte konto inden
tilmeldingen er gyldig.

En tydelig kopi af hestens „APHA Certificate of Registration“ og kopi af alle nødvendig
APHA medlemskort skal sendes til showsekretæren.
Hver hest skal være vaccineret efter de gældende regler og medbringe hestepas som på
forlangende skal fremvises i sekretariatet.
For udenlandske heste skal de lovpligtige kredsdyrlægepapirer fremvises i sekretariatet.
Vi gør opmærksom på, at alle deltagere i APHA klasserne skal være medlem af APHA. Der
kan i nødstilfælde købes APHA Amateur kort inden showstart. Men kun med en ekstra afgift
(rush gebyr) på Dkr. 140.
I All Breed klasserne, er der ingen krav om medlemsskab. Her kan enhver deltage med
enhver hest.
Weekendcard er kun muligt at købe, hvis man samtidig har bestilt boks.
Arrangøren er ikke forpligtet til at acceptere eftertilmeldinger.
Klasser som ved tilmeldings deadline ikke har mindst en deltager, kan udelades. Alders
opdelte klasser, som ikke har deltagere nok til at gøre dem point givende kan blive slået
sammen til en all ages klasse.
Der uddeles sløjfer til alle 1. 2. g 3. pladser for hver dommer, samt Grand og Reserve
Champion i Halter
Der uddeles pokaler til 1. pl. i alle klasser med 3 eller flere deltagere, samt Grand Champion
i Halter.
Der uddeles DM medalje til den bedst placerede dansker, som er medlem af PHCDK.
Lørdag aften vil der blive afholdt Jackpot Fun klasser, som er western klasser der er gjort
lidt sjovere. Trailen har lidt specielle opgaver. Pleasuren forgår bareback og Barral racen
foregår med en kop vand i hånden. Vi håber at mange er med på at deltage i disse fun
klasser 
Det er muligt at forudbestille morgenmad, middagsmad og aftensmad lørdag. Dette gør det
lidt nemmere for os at planlæggge i cafeteriet og du kan spare lidt. Det er dog også muligt
at købe mad uden forudbestilling. Til morgenmad er der rundstykker med pålæg, til middag
er der sandwich og til aftensmad lørdag er der burger menu. Derudover kommer
pølsevognen efter kl. 14 lørdag og hele søndag.
Det med småt: Med min bindende tilmelding bekræfter jeg hermed, at der er for nævnte hest er tegnet en ansvarsforsikring og at den
på showdagen er fri for sygdomme samt at jeg er enig i at overholde de regler som er anført i showannonceringen og de gældende
APHA regelsæt. For at behandle tilmeldingsblanketten skal alle startgebyrer og boksleje være betalt. I tilfælde af sygdom på hest eller
udstiller vil halvdelen af deltagergebyret blive refunderet mod forevisning af henholdsvis dyrlæge- eller lægeattest. Attesten skal
indsendes inden en uge efter sidste showdato. Office Charge (ikke APHA gebyr) skal betales i alle tilfælde. Boks gebyrer vil kun blive
refunderet, hvis boksen kan udlejes til en anden person. I tilfælde af fællesbenyttelse eller selvstændig videreudleje af boksen, skal den
betales af vedkommende som har bestilt boksen. Al færden på Show stedet er på eget ansvar.

