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KUMLEGAARD SPRING CELEBRATION 2019
2 x AQHA – 2 X APHA – NSBA – NRHA - NRHA.dk – All Breed
– Noviceklasser – Walk and Trot

2-5. maj 2019
Kumlegaard, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde
ARRANGØR:
Kumlegaard, Poul Haukrog Møller
SHOW ADRESSE:
Kumlegaard, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde
SHOWOFFICE:
Yvonne Pettersson Lundgren,
Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse, Sverige
Telefon +46(0) 73 967 15 86
e-mail: yvonnelundgren630@hotmail.com
SHOWOFFICE ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS:
Onsdag:
16.00 - 22.00
Torsdag
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Fredag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Lørdag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
Søndag:
07.00 - 1 time efter sidste klasse
SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL:
Poul Haukrog Møller, e-mail: haukrog@live.dk
Mobil +45 2093 0100.

TILMELDINGSFRIST:
17. april 2019. Tilmeldinger modtaget efter denne
dato pålægges automatisk et efteranmeldingsgebyr på
DKK 300. Tilmelding er kun gyldig når betalingen er
indgået på stævnets konto.
BOKS:
Kr. 950 inklusive halm eller eksisterende træpiller.
Det er muligt at dele boks. Dette administreres ikke af
Kumlegaard. Den ene part skal betale boksen og
derefter videresælge en tidsandel til den, man vil dele
med. Boksene er strøede ved ankomst.
Såfremt der ønskes spåner, kan disse bestilles og
betales på tilmeldingsblanketten. Spåner er kun muligt
i teltstalde. Der kan købes spåner i sekretariatet. Pris
pr. Pakke 150.
ANKOMST
Fra onsdag den 1. maj kl. 12.00.

SHOW MANAGER:
Pia Stoklund

CAMPING/anden overnatning:
DKK 500 for alle dage med strøm.
DKK 300 uden strøm. Campingskilt skal sættes synligt
på campingvognen eller teltet.

DOMMERE/JUDGES:
Susanne Haug, Tyskland
Sandy Jirkovsky, USA

BETALING:
Startgebyr og boksleje med videre indbetales til
Nykredit Bank.

RINGSTEWARDS:
Laura Rønnow og Malene Rostell

Reg. nummer
Kontonummer
IBAN:
BIC/SWIFT:

SPEAKER:
Poul Møller m. fl.
CHEF FOR HJÆLPERE
Casper Dohn
CHEF FOR KØKKEN/KANTINE
Annette Kronil Møller
OFFICIEL FOTOGRAF
Kommerciel fotografering må kun ske ifølge aftale
med Poul Møller.
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TILMELDING SENDES TIL:
Yvonne Pettersson Lundgren,
Levide Skinnarve 150, 623 53 Hemse, Sverige
Telefon +46(0) 73 967 15 86
e-mail: yvonnelundgren630@hotmail.com
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MEDLEMSKORT:
Medlemskort til AQHA (også Amateur/Novice Amateur
eller Youth/Novice Youth kort), APHA, NSBA samt
NRHA og NRHA.DK kan købes i sekretariatet.
OBS! Ryttere, ejere og hestes relevante papirer
(AQHA, APHA, NSBA, NRHA, NRHA.dk) skal være show
office i hænde før første start. Ingen hest får lov at
starte før dette er i orden.
TILBAGEBETALING AF STARTGEBYR:
Ved fremvisning af dyrlæge- eller lægeattest senest
den 4. maj tilbagebetales hele startgebyret. Boksleje,
camping og office charge tilbagebetales ikke.
EFTERANMELDING:
Ved efteranmelding af ekvipager betales et
engangsbeløb på kr. 300 + startgebyr for de klasser,
man ønsker at starte. Efteranmelding tillægges office
charge. Efteranmelding af allerede tilmeldte ekvipager
koster kun normalt startgebyr.
Man kan ikke påregne boks, hvis ikke denne bestilles
og betales senest den 17. april 2019.
DELTAGERGEBYR
AQHA og APHA:
Performance klasser.
DKK 230
Showmanship klasser.
DKK 230
L1 Performance klasser.
DKK 190
Halter klasser.
DKK 190
Weekendkort pr. ekvipage
DKK 1.050
NSBA:
Open.
DKK 290
Non Pro.
DKK 190
NRHA:
Opdelt i deltagergebyr + judge Fee
Open
DKK 675 + 675 = 1.350
Non Pro
DKK 675 + 575 = 1.250
Intermediate Open,
Limited Open,
Intermediate Non Pro,
Limited Non Pro,
Snaffle Bit/Hack. 5&U Open
DKK 200 + 100 = 300
Rookie Professional,
Nov. Horse Open Level 2,
Rookie Level 1 og 2
DKK 135 + 65 = 200
Alle Youth klasser
DKK 70 + 0 = 70
NRHA.dk:
Opdelt i deltagergebyr + Judge Fee
Open/Non Pro.
DKK 150 + 75 = 225
Green/Youth/Rookie.
DKK 100 + 50 = 150
Easy klasser.
DKK 50
All breed Open:
Alle klasser inkl. W/T
DKK 120
PAID WARM UP
Pr. ekvipage pr. tidsenhed.
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DKK 75

OFFICE CHARGE
Pr. Hest inkl. video service
DKK 375
AQHA afgift pr. hest*
DKK 75
APHA afgift pr. hest*
DKK 75
*Kun ved start i respektive forbunds klasser.
AQHA og APHA:
Der rides efter henholdsvis AQHA og APHA
regelbogen.
Kopi
af
hestens
AQHA/APHA
registreringsattest samt kopi af AQHA/APHA
Amateur/Novice Amateur medlemskort (såfremt du
starter i Amateur/Novice Amateur klasser) vedlægges.
Vi opfordrer til at købe medlemskort og licens inden
showet. Du skal være i besiddelse af et relevant
medlemskort for at starte Amateur/Novice Amateur
klasser.
Vedrørende regler for udklasning af novice klasser,
venligst se forbundenes relevante hjemmesider.
NSBA:
Åben for heste registreret i AQHA, APHA, ApHC,
Palomino Horse of America, International Buckskin
Horse Association, Pinto Horse Association, Pony of
America Club og American Buckskin Registry
Association.
Der kræves medlemskab for ryttere og ejere i enten
NSBA Scandinavia eller USA. NSBA regelbog gælder, og
der er information på www.nsba.com.
Kopi af registreringsbevis og gyldigt medlemskab for
ryttere og ejere skal sendes med tilmeldingen.
Alle klasser er jackpot klasser, og 55 % af
tilmeldingsgebyret går i puljen. Præmiefordeling i
henhold til NSBA payout schedule. Gevinster findes på
resultatlisterne ved showoffice.
Mere Info på www.nsba.se.
NRHA
Åben for alle racer og NRHA medlemmer. Der rides
efter NRHA reglerne. Kopi af medlemskort samt licens
vedlægges. 50 % af deltagergebyret minus
trofæomkostninger går i præmiepuljen, bortset fra
Youth, hvor det er 100 %. Vi opfordrer til at købe
medlemskort og licens inden showet. Info på
www.nrha.com.
NRHA.DK:
Åben for alle racer og NRHA.DK & SRHA medlemmer.
Der rides efter NRHA & NRHA.dk reglerne. Kopi af
medlemskort plus licens vedlægges. 60 % af
deltagergebyret går i puljen. NRHA, NRHA.dk eller
SRHA heste licens er påkrævet. Vi opfordrer til at købe
medlemskort og licens inden showet. Info på
www.nrha.dk.
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ALL BREED
Alle All Breed klasser dømmes i henhold til AQHA’s
regelbog. Bidregler svarende til AQHA Novice klasser.
WALK/TROTT (W/T)
Disse klasser er alene beregnet for Amateur eller
Youth ryttere. Ekvipager som starter i tilsvarende
klasser med galop (AQHA, APHA, NSBA, All Breed) må
ikke starte i W/T, da formålet med sidstnævnte er at
tilbyde en konkurrencemulighed til de, som ikke kan
eller vil galoppere. W/T klasserne skal ikke være
opvarmningsklasser. Til dette formål findes Paid Warm
Up.
PRISER OG PRÆMIER
Der uddeles rosetter til de 6 bedst placerede i samtlige
klasser.
Der vil være sponsorgaver til de bedst placerede i
AQHA og APHA klasserne. Se nærmere information
umiddelbart før showet.
NRHA.
Der rides om et Morrison trofæ i såvel Open som Non
Pro klasserne.
Der rides om et Morgan trofæ i Limited Non Pro.
Der rides om plaketter i alle øvrige klasser.
50 % af deltagergebyr minus trofæomkostninger
placeres i præmiepuljen. I Youth klasserne dog 100 %.
Added money eller Jackpot:
Open: DKK 9.300.
Non Pro: 8.000.
Intermediate Open, Limited Open, Intermediate Non
Pro, Limited Non Pro og Snaffle Bit/Hackamore 5 &
Under: DKK 2.000.
Rookie Professional, Novice Horse Open Level 2 og
Rookie Level 2: DKK 1.300.
Rookie Level 1 og alle Youth klasser: Jackpot.
NRHA.DK.
60 % af deltagergebyr placeres i præmiepuljen.
NSBA.
55 % af deltagergebyr placeres I præmiepuljen.
Added Money eller Jackpot:
Alle Open klasser minus Ranch Riding: DKK 3.000.
Alle Non Pro klasser minus Ranch Riding: DKK 2.000.
Ranch Riding: Jackpot.
Ungheste Cup’ens tre klasser: Jackpot.
Kun NSBA-S medlemmer deltager i foreningens Year
End awards konkurrence.
Kun NSBA USA placeres på dette forbunds rangliste.
NSBA UNGHESTE CUP
For 1 og 2 årige heste.
Omfatter disciplinerne Showmanship At Halter, In
Hand Trail og Longe Line.
Resultatet baseres på en sammenregning af
resultaterne fra de relevante klasser. Bedste EKVIPAGE
vinder.

3

Vinderen modtager DKK 2.500 samt en pokal.
Nr. 2 modtager DKK 2.000.
Nr. 3 modtager DKK 1.500.
Nr. 4 modtager DKK 1.000.
Nr. 5 modtager DKK 500.
Bedste ekvipage i den ikke-vindende aldersgruppe er
sikret en præmie på minimum DKK 1.000.
Med andre ord. Vinder en 2-åring konkurrencen får
bedste 1-åring minimum DKK 1.000 uanset placering
og omvendt.
PRISUDDELING
Under prisuddelinger skal alle klassens deltagere eller
deres repræsentant deltage sammen med hesten og i
korrekt påklædning. I tilfælde af, at en ekvipage er
fraværende, tilfalder dennes eventuelle præmie (ikke
penge) de følgende placerede efter tur.
ALL AROUND AWARDS
Uddeles efter sidste klasse i de forskellige forbunds
divisioner. Vinderne findes efter sammenlægning af de
to dommeres resultater. Vinderne modtager hver DKK
500.
PAID WARM UP
Formålet med PWU er at give hestene mulighed for at
lære banen og konkurrenceforholdene at kende.
Antallet af Pleasure ekvipager er begrænset til 20.
Antallet af Trail ekvipager er begrænset til 30. Tiden
for Trail er 12 minutter for 3 ekvipager. Såfremt i ikke
på forhånd meddeler show office, hvem i rider PWU
sammen med, sætter stævneledelsen jer sammen 3 og
3. Ingen hest kan tildeles mere end 1 time slott. I
reining er der dog fri tilmelding.
FRI RIDNING
Arenaerne er åbne for fri ridning i pauser og uden for
skemalagte aktiviteter. Se efter nærmere anvisninger.
VACCINATION:
Alle heste skal være vaccineret efter gældende regler i
Danmark. Påbegyndt vaccination må ikke være sket
senere end 10 dage før show start. Kopi af
vaccinationskort skal vedlægges tilmeldingen.
REGLER PÅ TRÆNINGS- OG OPVARMNINGSBANER
En hest må under opvarmning og træning ikke befinde
sig nærmere end to meter fra arenaens
barriere/grænse under udførelsen af et slide stop.
Straffen for overtrædelse af dette vil være et gult kort
til rytteren.
Under opvarmning og træning må en hest ikke udføre
mere end otte spins med høj fart i træk. Straffen for
overtrædelse af dette vil være et gult kort til rytteren.
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Overdreven gentagen anvendelse af spins under
opvarmning kan ligeledes medføre påtale og gult kort
til rytteren.
Udstyr som ikke må anvendes i show arenaen, må
heller ikke anvendes under opvarmning og træning.
Dette inkluderer træningsudstyr så som Martingals,
næsebånd, tie downs eller glidetøjler, som således er
forbudt i showarena og på opvarmningsbaner under
hele stævnet.
Straffen for overtrædelse af dette vil være et gult kort
til rytteren.
Ridning på 2-årige heste under Spring Celebration er
ikke tilladt (House rules).
Straffen for overtrædelse af dette vil være et gult kort
til rytteren.
Såfremt en rytter efter at have modtaget et gult kort
igen overtræder reglerne, kan show manager beslutte
at tildele rytteren et rødt kort, hvilket vil være
ensbetydende med udelukkelse fra stævnet.

ETIK:
Inhuman behandling af heste på stævneområdet
medfører udelukkelse fra konkurrencen og bortvisning
fra showområdet. I dette lys skal ovenstående regler
på træningsbanen ses. Videooptagelse samt
fotografering kan forekomme. Startnummer skal altid
bæres synligt ved al ridning og/eller longering på og
omkring stævneområdet. Alle ryttere skal respektere
hinanden og vise hensyn i stalden og under
ridning/træning af hestene. Longering foregår kun på
udendørsbane.
ENTRÈ:
Gratis
MAD OG DRIKKE
Cafeen holder åbent fra onsdag den 3. maj om aftenen
til showet slutter søndag den 5. maj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klassernes indbyrdes rækkefølge og sammensætning kan blive ændret baseret på tilmeldingerne i de forskellige
klasser.
Reining og Western Riding Patterns fremgår af Showbill. Øvrige patterns offentliggøres senest 5. april 2019.

HUNDE SKAL FØRES I SNOR
RYGNING ER FORBUDT INDENDØRS OVERALT PÅ KUMLEGAARD. RYGNING ER TILLADT UDENDØRS I ANVISTE
OMRÅDER.
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