Danish Paint Horse Championship 2017
Kongeaa Rideklub, Jedstedvej 41, 6771 Gredstedbro, Denmark

Dato: d. 5.-6. August 2017. Show start Lørdag kl. 8.
Sidste tilmeldings dato: 20. Juli, 2017.
Dommere: Nicolas Perrin (FR), Jill
Paxton (USA) og Leigh Ann
Skurupey (USA)

Show manager: Kirstine K Jensen
Arena: Poul Henrik Olsen

Speaker: Anders Berndtsson

Show secretary: Kia Kathrine Mai
Kolstrup

Ringstewards: Laura Rønnov, Janni
Kruse og Anne Sørensen

Show office: Berit Rasmussen

Dør mand: Per Schougård Sørensen

Show arrangør: Paint Horse Club
Denmark

Priser dkr.
Start pr. klasse APHA
Start pr. klasse Allbreed
Start pr. klasse NSBA Open
Start pr. klasse NSBA Non Pro
APHA Weekendcard (pr. hest og rytter)
APHA baby weekendcard
Boks med halm
Boks med 2 baller spåner
Spåner pr. balle
Hø
Boks depositum. Betales tilbage ved tømt boks
Facility Fee pr. dag. For heste der ikke har boks
Office charge. Gratis for PHCDK medlemmer
APHA Fee
Lørdag aften fælles spisning. Helstegt pattegris.
PHCDK medlemskab 2017 voksen
PHCDK medlemskab 2017 youth
Camping med strøm
Camping uden strøm
Late fee, ved tilmelding efter d. 20. Juli
NSBA Scandinavia medlemskab 2017
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Info
Weekend Kort:
Alt du kan ride for en rytter + en hest kombination. Gældende for APHA
klasser. NSBA klasser og Allbreed klasser er ikke inkluderet.

NSBA klasser:
55% af tilmeldingsgebyrerne bliver tilbage betalt. I disse klasser skal både
rytter og ejer af hesten være medlem af NSBA Scandinavia eller NSBA USA.
Forskellen er at USA medlemmer har deres resultater registreret i USA.
Skandinaviske medlemmer har det kun registreret i Skandinavien.

Præmier:
Der uddeles pokaler til 1. og sløjfer til 2. og 3. pl. i de klasser, hvor der er 3
eller flere deltagere. Der uddeles sløjfer til 1. og 2. pl. i de klasser, hvor der er 2
eller mindre i klasserne. Der uddeles DM titel og medalje i de klasser hvor der
er mindst 3 deltagende danskere. Men kun Danske medlemmer af PHCDK kan
vinde en DM titel. NSBA præmieres efter NSBA reglerne og Allbreed i
klasserne uddeles kun sløjfer.

Ankomst:
Efter kl. 15.00 fredag.

Showsekretariatets åbningstider:
Fredag kl. 19 – 21. Lørdag & Søndag 1 time før show start til den sidste klasse.

Tilmelding og betaling:
Senest d. 20. Juli. På mail: phcdkshow@gmail.com eller til adressen
PHCDK, Nollundvej 180, 7200 Grindsted
Konto nr.: Paint Horse Club Denmark, Nordea Reg.: 2277 Konto: 6884 115 025
IBAN DK1120006884115025 Swift: NDEADKKK

Vigtigt vedr. tilmeldinger:
Vi kan ikke acceptere tilmeldinger via SMS, Facebook eller telefonsamtale.
Officielt tilmeldings skema kan findes på vores hjemmeside. Der er mulighed
for efter tilmeldinger senest 1 time før klassen starter. Der skal meldes til og
fra i showsekretariatet og gebyrerne skal betales med det samme.
Tilmeldinger er først gældende når alle tilmeldingsgebyrerne er betalt på vores
show konto.
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Start lister kan findes i warm-up arenaen ca. 1-2 timer før show start.
Klasse rækkefølgen vil være som på start listerne, hvis du har et ønske eller
gerne vil ændre i det, så kontakt show sekretariatet.
Vi gør opmærksom på, at alle deltagere og ejere i APHA og NSBA klasserne
skal være medlem af APHA og NSBA.
Dokumentation vedr. medlemsskabe og licenser skal medsendes tilmeldingen,
og alt APHA og NSBA dokumentation skal kunne fremvises i show
sekretariatet før showet.

Vaccination/helbreds regler:
Alle heste skal være vaccineret efter de gældende regler og medbringe
hestepas, som på forlangende skal fremvises i sekretariatet. For udenlandske
heste skal de lovpligtige kredsdyrlæge papirer fremvises i sekretariatet. Hvis
der er ansøgt om hestepas, men ikke modtaget endnu, skal der fremvises et
skriftligt bevis på ansøgningen. Vær opmærksom på, at vi vil bortvise heste,
der ikke opfylder disse betingelser og der i disse tilfælde ikke tilbage betales
tilmeldingsgebyrer.

Tilbage betalingsregler:
I tilfælde af sygdom hos hest eller rytter, vil halvdelen af tilmeldingsgebyrerne
kunne tilbage betales ved fremvisning af gyldig dyrlæge eller lægeerklæring.
Erklæringen skal være os i hænde senest en uge efter den sidste showdato.
Office charge tilbage betales ikke. APHA gebyret tilbage betales. Boks penge
betales kun tilbage, hvis boksen kan sælges til en anden. I tilfælde af fælles
boks, skal der betales til den der har lejet boksen.

Cafeteria:
Kongeå Rideklub har åben i deres cafeteria under hele showet. Og der vil også
være åben fredag fra kl. 16.

Andet:
Der rides efter de gældende regelbøger for APHA og NSBA. Allbreed rides efter
APHA regelbogen, dog må man ride med snaffel og 2 hænder på alle heste
uanset alder. Allbreed walk and Trot klasser kan kun startes af heste, der ikke
deltager i andre klasser med galop.
Korrekt nummer skal bæres på begge sider af hesten i ride klasser og på
ryggen af fremviseren i til fods klasser. Uansvarlig ridning eller misbrug af
hesten vil ikke accepteres på show grunden på noget tidspunkt.
Alders opdelte klasser, som ikke har deltagere nok til at gøre dem point
givende kan blive slået sammen til en all ages klasse.
Deltagelse i showet er på eget ansvar.
3

Clinic med dommerne:
Mandag og tirsdag efter showet holder PHCDK en to dages clinic med de to
Amerikanske dommere Jill og Leigh Ann. Denne clinic er gratis for PHCDK
medlemmer og afholdes på Blue Hills ved Brande, da det ikke var muligt at
blive på Kongeå Rideklub. Hvis du deltager i showet kan du køre direkte til
Blue Hills Søndag. Du kan også være med på clinic selvom du ikke har deltaget
til showet. Clinicen er for både ride og ung heste.
Tilmelding til clinic skal ske til PHCDK på mail: painthorseclubdk@gmail.com

Kontakt vedr. showet:
Show manager Kirstine K Jensen
Tlf.: +45 29478333 eller mail: phcdkshow@gmail.com
Har du spørgsmål så skriv eller ring blot til os! Vi vil rigtig gerne hjælpe med
medlemskaber, tilmeldinger og masser af andre ting.
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