
2021 Snowslide 1&2 
11-13 Juni 2021 Big Dream Arena

1.400.- $ added money
2 X NRHA show, 2 X NRHA Ride & Slide & NRHA Green show,

2 X NRHA.NO,The Body Shop Cup Special Event

og Allbreeds Allround klasser

NRHA Norway og TLReining Shows Norway 

 ønsker hjertelig velkommen til 

2021 Snowslide 1 & 2 

Show management: TLReining Shows Norway 

Dommer: Rick Lemay, USA 

Ringsteward: Suzanna Karlsen 

Show secretary: Tony LLarena 

NRHA representant: Wenche Westreng 

. 

Premiering:  

NRHA: Rosetter,evt. donerte priser og penger

NRHA.No og NRHA Entry level klasser: Rosetter, evt. donerte priser og penger.  

The Body Shop Cup: Penger, rosetter, dekken, The Body shop artikler og dagsbillett til Kingsland Oslo Horse 

Show. Premierte bør være på plass og skal sitte til hest (utom i in hand klasser) i showklær under prisutdelingen 

Allbreeds og Run for fun: Rosetter, evt. donerte priser 

Sted: Big Dream Arena, Sidesporet 1-1940 Bjørkelangen Stevneplassen ligger ca 1 time fra Oslo. Kart
Avgifter:  

Office Charge: 350.- Nok

I NRHA og  NRHA.no klasser inngår dommeravgift i påmeldingsgebyr.  

NRHA og  NRHA.No klasser har 50% retainage.  

Etteranmeldningsgebyr: 400 Nok (etter 28 mai ) Påmelding skal være hos oss senest 28 mai 2021 

Camping med strøm: 350.- Nok for hele helgen (inntil 2 overnattinger) 150 Nok pr. døgn utover dette 

Boks med en flisball: 1600.- Nok

Ekstra flisball: 150.- Nok
Siste frist for betaling for bokser er 28 Mai 2021. Du er ikke påmeldt for din betalingen har kommet inn på 
NRHA Norwasy konto.

Påmeldningsgebyr: 

NRHA Open/Non-Pro: 343 Nok

NRHA Int/Ltd Open: 257 Nok
NRHA Int/Ltd non pro, Prime Time NP: 343 Nok

NRHA Rookie L1, Rookie level 2: 300 Nok

NRHA Ride and Slide/Green Reiner: 257 Nok

NRHA Youth, Ride & Slide Youth: 86 Nok

NRHA.no 300 Nok 

NRHA.no The Body Shop Cup: Gratis 

NRHA.no Youth 200 Nok 

Albreeds : 250 Nok- Showmanship / W&T: 150 nok
Paid warm up: 100 / 150 og 200 Nok.

Reining: Max 25 ekvipasjer, 4/8 minutter pr hest, W.Pleasure alle på banen 20 min.
Stall: Bookes og betales med påmelding Bestilte bokser vil bli belastet bestilleren!

Ankomst tidligst torsdag 10 Juni kl. 12.00 Andre tider avtales med Wenche Westreng pr tlf +47 40403324 OBS!

Bokser skal tømmes ved avreise. Ikke rengjorte bokser vil bli fakturert med kr 500,-  

Ta med trillebår og greip 

Overnatting: Det er overnattingsmuligheter på Eidverket.Begrenset antall, først man til mølla!Bookes til Wenche 
Westreng mobil:40403324, epost: wenche@we-ma.no
Toaletter og dusjer finnes på stevneplassen. Fri teltplass 

Ellers fins det flere overnatingssteder ca 20-30 min med bil på Romskog,Lillestrøm og Fetsund 

https://www.google.com/maps/place/Eidsverket/@59.8849542,11.5819905,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4643c5f44e428f85:0xba293c14c84cd54a!8m2!3d59.8849542!4d11.5841792
https://www.google.no/maps/place/Big+Dream+Arena/@59.8838948,11.5789416,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x4643c58b101b1c69:0x5d34d714f8f8c17b!2sEidsbekken,+1940+Bj%C3%B8rkelangen!3b1!8m2!3d59.8839842!4d11.5788615!3m4!1s0x4643c542b1adc4e9:0x607c39a09e996f45!8m2!3d59.8838948!4d11.5811303
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2 X NRHA.NO, The Body Shop Cup Special Event 
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Bespisning: Kiosk og kafeteria finnes på stevneplassen. Det blir salg av lunsj / middag, bagetter med mer. Frokostbufeet til 
hyggelige priser, lørdag og søndag 

Reklame/ Sponsor: Ønsker du å være sponsor på stevnet, kontakt Kristin Bjørhall tlf. + 47 95 16 06 21eller epost: 

secretary@nrha.no 

Påmelding, tillegg og endringer: Påmelding til neste dag formiddags klasser skal gjøres senest kl 19:00 dagen før og 

deretter 3 time før klassen starter, etteranmeldte senere enn dette starter først. Påmelding/endringer og tillegg: Skal gjøres 

i sekretariatet som holder åpent torsdag kl. 16.00 – 20.00, fredag / lørdag 08.00-19.00 og søndag 08.00-til en time etter 
siste klasse.

Påmelding: Påmelding & betaling skal være sendt: SENEST: 28 mai 2021 . Påmelding sendes til post@tlreining.no. 
All informasjon finnes på www.nrha.no og på www.tlreining.no 

Betal til bankkonto: 1080 51 58161 (Merk innbetalingen med hestens navn)

Utenlands betaling: IBAN: NO3410805158161 BIC: SPTRO22

Tilbake betaling: Mot fremvisning av veterinær- eller legeerklæring senest dagen før stevnet tilbakebetales  

100 % av startavgiften.  

Boksavgift og office charge vil bli belastet i sin helhet. Hester som har startet har ingen rett til tilbakebetaling. 

Anlegg: Ridehus 30 x 60. Utebane for oppvarming. Vaskemuligheter for hester utendørs.

Reservasjoner: Arrangøren reserverer seg mot trykkfeil og endringer i programmet. Vi tar også forbehold om avlysning 

pga. smittsomme sykdommer og lignende. Arrangøren fraskriver seg alt ansvar av enhver art for skader på hest, rytter, 3:e 

person eller utstyr under stevnet.       

Etikk: Etikk/Regler Nummer lapp skal alltid bæres ved riding eller longering på området. Hester skal være vaksinert mot 

influensa. ”Stygg” riding /håndtering av hest på området eller riding av hest som viser tegn på sykdomeller tegn på halthet 

förer til bortvisning fra stevnet uten tilbakebetaling. Hestens pass/vaksinasjonssertifikat må være med på stevnet og må 

oppvises på forespørsel. Andre etiske regler finnes oppslått på stevneplassen. Fremridningsbanen og stevneplassen 

generelt vil bli holdt under oppsikt. 

Det er forbudt å parkere biler eller oppholde seg med hester på områdets opparbeidede plener! 

Regelverk for klasser: 
NRHA: NRHA klasser er åpen for hester av alle raser. Ryttere og eiere må ha medlemskap i NRHA og hesten må ha en 
NRHA lisens. Bedømmes etter NRHAs regelbok 2021  www.nrha.com
Ekstra info! Nytt reglement gjelder for Open ryttere. Fra 2015 skal alle Open ryttere inneha Professional medlemskap i 
NRHA. Se for øvrig www.nrha.com for mer informasjon. Professional medlemskap MÅ fornyes hvert år. 
NRHA medlemskap kan ordnes før eller på stevne mot et gebyr på 100 kr. Hestelisens skal være ordnet i forkant. 

NRHA Greenreiner og Ride & Slide klasser: Det kreves ikke hestelisens og ryttere trenger kun Associate medlemskap 

i NRHA. Non Pro regler om eierskap av hesten gjelder ikke i denne klassen, dvs at man kan ri på lånt hest og kan starte i 

disse klassene selv om du er Non Pro/Youth rytter. Klassene kan ris med valgfritt bitt og rytteren kan velge å ri på en eller 

to hender uansett bitt. Enkle gallopbytte er tillat. Mer info på www.nrha1.com/entrylevelinfo 

NRHA Norway og TLReining Shows Norway 

 ønsker hjertelig velkommen til 

2021 Snowslide 1 & 2 
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NRHA.No: NRHA.No klassene er åpen for hester av alle raser. Ryttere og eiere må ha medlemskap i en av følgende 

organisasjoner: NRHA.No, SRHA, NRHA.dk eller NRHA Finland. Hesten skal ha lisens i NRHA Norway eller i 

henhold til sine respektive affiliate regelverket. 

Klasseregler finns på www.nrha.no Open og Non Pro klassene bedømmes etter NRHAs regelbok 2021 www.nrha.com, 
alle de andre NRHA.no klasser følger AQHA´s regelbok bitregler  www.aqha.com 

NRHA.No The Body Shop Cup: Statuter for NRHA.No The Body Shop Cup: 
• Klassen er åpen for 3 år og eldre hester av alle raser. Open ryttere og ryttere som har vunnet det 2 ganger på rad

kan ikke starte i denne klassen.

• Rytteren må ha medlemskap i NRHA Norway.

• Klassens bittregler/utstyret og bedømming etter 2021 NRHAs regelbok. (se www.nrha.com). Non Pro regler om

eierskap av hesten gjelder ikke i denne klassen dvs at man kan ri på lånt hest. Voksne kan ri med hatt, youth må ri

med hjelm.

• Det er gratis å starte i The Body Shop Cup.

• De fem beste på hvert stevne får premier i form av billetter til Kingsland Oslo Horse Show, og The Body Shop

produkter/gavekort. Vinneren får et dekken. Det er ekvipasjen som samler poeng.

• En rytter kan maks starte med 2 hester.

• Ekvipasjen kan samle poeng til The Body Shop Cup på følgende stevner: Snowslide 1&2, Big Dream Summer
Slide og Battle of the Reins.

• The Body Shop sponser finalen med 20.000.- Nok added money som deles mellom de 10 beste sammenlagt.

• Fordelingen av pengepremiene er:

• 1.plass kr 7.000,-

• 2.plass kr 5.000,-

• 3.plass kr 3.000,-

• 4.plass kr 1.500,-

• 5.plass kr 1.000,-

• 6.plass kr    500,-

• 7.plass kr    500,-

• 8.plass kr    500,-

• 9.plass kr    500,-

• 10.plass kr  500,-
De fem beste får også Trophys i forskjellige størrelse avhengig av plasseringen. (deles ut på Battle of the Reins 2021).

I tillegg får sammenlagt vinneren et spesiell designet beltespenne fra Montana Silver(deles ut årsmøte) 

Medlemskap i NRHA.no og hestelisens kan tegnes på stevneplass eller på www.nrha.no 

Pris: NRHA års medlemskap: Nok 400- Familie Nok 1000/Barn Nok 200.- 

3års medlemskap: Nok 1000.- Livstid medlemskap: Nok 2500.- NRHA.no hestelisens (livstid) 350 Nok.  

Skal du tegne NRHA.no medlemskap med påmeldingen, skriv tydelig navn, type medlemskap og e-post adressen din 

http://www.nrha.no/
http://www.nrha.com/
http://www.aqha.com/
http://nrha.no/
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VIKTIG INFORMASJON: Ved et NRHA Norway arrangement skal ungdom inntil fylte 18 år bruke hjelm ved 
ridning innenfor stevneområdet. Ungdommer over fylte 16 år kan gis dispensasjon til å ri med hatt hvis det medbringes 

signert fullmakt fra foreldre/foresatte. Fullmakten kan sendes med påmeldingen eller leveres til arrangør før første 

deltakende klasse.

Hesten startnummer må være synlig hesten under enhver tid utenfor boksen på konkurranseområdet  

En hoppe som er fem måneder drektig eller har et føll på 5 måneder eller yngre skal ikke bli ridd innenfor 

konkurranseområdet Dopingtesting kan utføres uten videre advarsel.  

Åpningstider for hallen blir annonsert før og under konkurransen. La hestene få nok hvile! 

GENERELL INFORMASJON:  

Ved innlevering av påmeldingsskjema godtar rytteren NRHAs regelverk og dopingsforskriften. Ved å levere 

påmeldingsskjema bekrefter rytteren at hesten er fritt for smittsomme sykdommer. Hestepasset skal vises ved ankomst til 

show office. 

Ved å sende påmeldingsskjema samtykker rytteren å følge arrangørens sikkerhets anvisninger og bekrefter at rytteren deltar 

i showet på eget ansvar  

Følg NRHAs oppvarmings regler: 
    Høyre og Venstre sirkler; Store raske sirkler på utsiden, og sakte galopp og trav på innsiden. 

     Spinns skal gjøres i midten av sirkel. MERK! ingen stopper eller står stille ved X punkt (senteret på banen). 

    Stopp trening og sirkler er ikke tillat samtidig. Oppvarmingstiden vil bli oppdelt i sirkler trening og stopptrening. 

    Følg banemannskapet instrukser!! Rytter som ikke følger instrukser eller behandle sine hester dårlig, vil bli få en      

advarsel og ved gjentatte overtredelse vil bli utvist fra konkurranseplassen.  

NRHA Norway retter en stor takk til våre sponsorer 




