Danish Paint Horse Championship 2020
Vestbirk Rideklub, Kongevej 32, 8752 Østbrik, Denmark

Dato: d. 26.-28. Juni 2020. Show start Fredag kl. 15.
Sidste tilmeldings dato: 26. Maj, 2020.
3 x APHA, 2 x AQHA, 1 x NSBA Young Horse Cup og
All Breed klasser.
Dommere: Majbrit Lemay, Rick
Lemay og Anja Eriksen.

Show secretary: Heidi Nørbæk
Show arrangør: Paint Horse Club
Denmark

Speaker: Anders Berndtsson
Show manager: Kirstine Jensen
(APHA) og Sofie Lindholm (AQHA)

Priser dkr.
Start pr. klasse APHA Regular
Start pr. klasse APHA Solid
Weekendcard APHA klasser
Start pr. klasse Allbreed
Start pr. klasse NSBA Open
Start pr. klasse NSBA Non Pro
Start pr. klasse AQHA
Boks med spåner
Office charge. Gratis for PHCDK medlemmer
APHA Fee
AQHA Fee
PHCDK medlemskab 2020 voksen
PHCDK medlemskab 2020 youth
Camping, Campingvogn med strøm
Camping, telt uden strøm
Late fee, ved tilmelding efter d. 26. Maj, eller ved manglende papirer
NSBA Scandinavia medlemskab 2020
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Info
Weekend Kort:
Alt du kan ride for en rytter + en hest kombination. Gældende for APHA
klasser.

NSBA klasser:
55% af tilmeldingsgebyrerne bliver tilbage betalt. I disse klasser skal både
rytter og ejer af hesten være medlem af NSBA Scandinavia.

Præmier:
Der uddeles sløjfer til 1., 2. og 3. pl. og pokal til den samlede 1. pl. i APHA og
AQHA klasser.
Der uddeles International DM titel og medalje i de APHA klasser hvor der er
mindst 3 deltagere. Vinderen skal være medlem af PHCDK.
NSBA præmieres efter NSBA reglerne.
I Allbreed klasserne uddeles kun sløjfer.

Ankomst:
Fredag kl. 12.
Halter og Showmanship klasserne er om fredagen.

Showsekretariatets åbningstider:
Fredag fra kl. 12. Lørdag & Søndag 1 time før show start til den sidste klasse.

Tilmelding og betaling:
Senest d. 26. Maj. På mail entryform@stofanet.dk til showsekretær Heidi
Nørbæk. Husk også at medsende kopi af hestens registrerings papirer og alle
medlemskaber/licenser.
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
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for efter tilmeldinger senest når den sidste klasse kører dagen før. 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 og hestens registerings papirer og medlemsskaber/licenser er
modtaget.
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, AQHA og NSBA
klasserne skal være medlem af APHA og NSBA.
Dokumentation vedr. hestens registrering og medlemsskaber/licenser skal
medsendes tilmeldingen.
Husk også, hvis du skal starte Green klasser, så tjeck hvilke klasser din hest er
Green i, før du tilmelder. Hvis du er i tvivl så kontakt PHCDK og så kan vi
hjælpe dig med at tjekke det.

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. Bokspenge 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:
Det er muligt at købe mad og drikkevarer under hele showet.

Andet:
Der rides efter de gældende regelbøger for APHA, AQHA og NSBA. Allbreed
rides efter APHA regelbogen, dog må man ride med snaffel og 2 hænder på alle
heste uanset alder.
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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.

Kontakt vedr. showet:
Show manager Kirstine Jensen
Tlf.: +45 29478333 eller mail: painthorseclubdk@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.
ANSVARSFRASKRIVELSE. Al færden på området er for egen risiko,
arrangøren påtager sig intet ansvar, hvad angår dyr, personer eller ejendele.
Ved tilmelding til stævnet accepterer man samtidig selv at påtage sig enhver
risiko og ethvert ansvar vedrørende dyr, personer og ejendele.
HUNDE SKAL ALTID FØRES I SNOR
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