
September Rundown 2022 
Scandinavian & Swedish Futurity 

 Full Slate NRHA/SRHA Inc NRHA Entry Level 

Axevalla Trav Bana, 21-25 September 2022 
 

Domare 1: Maura Moraglione (Italy)  

Domare 2: Lucy Dolezenova (Czech)  

 

Show Management: TPH Shows. Tävlingsledare: Steve Clinch  

Tävlingssekreterare: Cajsa Andersson ,  NRHA Show Rep: Malin Billberg 

Announcer: Kurt Löf 

      

Plats 

Axevalla Trava Bana, Skara 

 

Betalning skall senast 2022-09-05 finnas på konto: BG: 5209-6724 

BIC: SWEDSESS     IBAN: SE3180000831395242744117 

      

Avgifter     

Officecharge – Komplett inc betalning 350kr 

Officecharge – Ofullständig 400kr 

Veterinärbesiktning: 250 kr  

Video Fee 200kr 

Efteranmälning: 350 kr (efter 2022-09-05) 

(Vi förbehåller oss rätten att neka anmälningar efter den 05 Sept) 

Camping inkl.el: 700 kr för hela showen 

Camping inkl.el Stor Lastbil >8m: 900 kr för hela showen  

Camping exkl el: 350 kr för hela showen 

Stuga med 4 bäddar 2000kr hela showen  

Stuga med 4 bäddar 500kr natt Anmäl stuga till steve@tphsweden.se 

Box: 1500 kr för hela showen inklusive två spånbalar. 

alt 600 kr dygn inkl en spånbal 

Tackbox 1300 kr,    

Extra spån: 120 kr bal Anmäl spån till steve@tphsweden.se  

Hö 5kr kg Anmäl hö till steve@tphsweden.se 

 

Veterinärbesiktning 

Alla hästar måste veterinärbesiktigas varje tävlingsdag.  Besiktningstider kommer att meddelas. 

Alla hästar ska vara vaccinerade mot influensa.  Grundvaccination innebär tre vaccinationer 

(A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar mellan A och B. Efter B-vaccinationen är hästen 

startberättigad. Mellan B- och C-vaccination är intervallet 90–180 dagar. Efter C-vaccinationen är 

hästen fortsatt startberättigad. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara 

fortsatt startberättigad. För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination 

(B, C och R). Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vec 

 

Prisutdelning 

Alla troféklasser - alla placerade ryttare i showtopp och hatt ska vara på häst  

Andra klasser - Alla placerade ryttare i showtopp och hatt med eller utan häst INGA UNDANTAG 

Platser för varje klass kommer att meddelas och finns tillgängliga på livescore 



 

Utbetalningar 

Vinstpengar utbetalas till av hästägarens/angivet bankkonto. För alla ej ägda svenska hästar måste 

ägaren eller den ansvarige personen fylla i en svensk skatteblankett innan någon prispenger kan 

utbetalas.  

 

Ankomst:     

Tidigast kl. 18:00 Tisdag 20 September 2022 (Ingen ridning Tisdag) 

 

Öppettider för Show Office 

Onsdag 16.00 – 21.00 

Alla andra dager TBA 

 

Efteranmälningar ***NYA*** 

Alla klassanmälningar ska göras senast kl 18.00 kvällen innan för klasser följande dag.  

***Anmälan till alla Torsdags klasser måste göras på Online anmälan när du skickar in den. 

Ingen anmälan till torsdags klasser på tävlings plats*** 

**Anmälan till Paid Warm Up måste göras på Online anmälan när du skickar in den**.  

 

Fri ridning 

Tider för fri ridning på arenan kommer att anslås.  

 

Etiska regler 

Korrekt nummer måste bäras synligt vid ridning och longering på tävlinsområdet. Hästens pass 

måste tas med på tävlingen och skall kunna uppvisas vid veterinärbesiktning eller vid efterfrågan.  

Ungdomsryttare (under 18 år) skall bära hjälm vid all ridning. Du som är äldre skall bära hjälm då 

du tävlar/rider fram i Youth klass. 

 

Våldsam ridning/hantering av hästarna på tävlingsområdet och ridning på hästar somvisar hälta 

eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning 

 

Anmälningar 

Alla anmälningar går endast att göra via Online Anmälan 

Senast 05 September 2022 

***Anmälan till alla Torsdags klasser måste göras på Online anmälan när du skickar in den. 

Ingen anmälan till torsdags klasser på tävlings plats*** 

(Vi förbehåller oss rätten att neka anmälningar efter den 05 September 2022) 

 

Återbetalningar 

100% av anmälningsavgifterna återbetalas mot uppvisande av veterinär/ läkarintyg senast  

21 September 2022.  Box,samt officecharge återbetalas ej. 

 

OBS! Ryttare, ägare samt hästs NRHA, SRHA och Tax blankett (för häst som inte ägs av svenskt)   

papper måste vara showoffice tillhanda före hästens första start. Email Tax Blankett till 

steve@tphsweden.se   SRHA /NRHA licens går att lösa online innan tävlingar. 

 

 

TPH shows önskar er alla varmt välkomna till Spring Break 2022 på Axevalla 

 

 


