
Corn Horse Show  
Proposition för tävlingar 28-29 april 2012  
Internationella tävlingar i westernridning och exteriörbedömning  
 

Plats: Jällaskolan, Uppsala med ridhus 25 x 80m och uteridbana 40 x80 m 
Klassordning: Se separat klassordning 
  
Klasser: 
AQHA klasser (American Quarter Horse) Observera att detta är en dubbelshow där du rider en 
gång men bedöms av två domare samtidigt och får dubbla AQHA poäng.  
Du åker till en tävling, men det räknas som två.  
 
I Openklasser kan alla rida eller visa upp sin häst.  
Novice Amateur kan du bara rida om du har Novice Amateur kort.  
I en Amateurklass måste du ha amateur - eller Novice Amateur medlemskort utfärdat av 
AQHA. Alla som tävlar i AQHA klasser måste till anmälan,  bifoga kopia på giltigt medlemskort 
Youth och Novice Amateur får ej rida hingst. 
 
Amateur Select - dvs. klasser för den amatörryttare som fyllt 50 år. 
Obs du kan rida antingen Amateur eller Amateur Select, inte båda. 
När du rider en AQHA klass måste du ha giltigt medlemskort, annars räknas inte resultatet.   
I en Junior klass får hästar deltaga som är 5 år och yngre.  
I en Senior klass är hästar 6 år och äldre 
  
All Breeds klasser. I dessa klasser kan du rida på vilken hästras du vill. Allbreeds har ingen 
indelning i junior och seniorhästar. Inget speciellt medlemskort behövs.  Detta är bra 
träningsklasser.   
Vi följer AQHA:s regelbok i alla hänseenden, ex bett enligt AQHA:s regelbok. 
 
Any bit any age, valfri betsling oavsett ålder, men vid stångbett gäller en hand 
 
NSBA klasser I dessa klasser får i Sverige, American Quarter Horse, American Paint Horse, 
Fullblod, Breedingstock och Appaloosa tävla. Se prop. under fliken NSBA 
  
Domare: 
Corn Horse Show vill alltid kunna erbjuda våra ryttare, eftertraktade, meriterade och 
kvalificerade domare. 
I år har vi nöjet att välkomna Linda Long, USA och Josefin Blomqvist, Uppsala 
 
Anmälan postas senast den 30 mars, poststämpeln räknas 
Anmälningsblankett skrivs ut från internet, fylls i och sändes till:  
Yvonne Lundgren, Levide, Skinnarve, 62353 Hemse   
Obs! Kom ihåg att skriva ut en egen kopia. 
 
 
 
 



Anmälningsavgift: 300 kr betalas till bankkonto SEB 5159 00 295 50, senast 30 mars. Denna 
anmälningsavgift återbetalas ej om du väljer att inte komma. 
Däremot  tillgodoräknas  200 kr av anmälningsavgiften och dras av från klasskostnaderna vid 
startanmälan på tävlingsdagen.  
Alla kostnader för klasser betalas kontant eller med VISA/Master-card på plats, vid startanmälan  
 
Efteranmälning: Vid anmälan efter 30 mars tillkommer efteranmälningsavgift om 40% på 
kostnaden per klass samt 100 kr i admin avgift. 
 
Klassavgifter: AQHA-youth och Halter-klasser kostar 250 kr.   
Performance AQHA klasser kostar 280 kr,  
All Breeds-klasser kostar 200 kr 
 
Anläggningen har 11 boxar, kostar 400 kr/dygn. I övrigt ordnar du din eventuella boxplats själv. 
Anmälan boxar via mail:  sandbywestern@gmail.com 
 
Övrigt: Vi kräver ingen veterinärbesiktning och ingen vaccinering. Tillgång till veterinär finns 
under tävlingen. 
 
Startanmälan: skall göras i sekretariatet från klockan 6:00 på lördagsmorgon för förmiddagens 
klasser. Halterklasserna anmäls under lördag förmiddag.  
Anmälningar till söndagens klasser görs efter kl 15 lördag eller från klockan 7:00 på söndag.  
   
Ankomst tidigast lördagsmorgon 
 
Tävlingen startar: lördag kl 9.00 med All Breeds Träningstävling för alla raser.  
Halter klasser startar ca kl 15.00 
 
Söndag börjar ridklasser kl 8.00 
 
Regler:  AQHAs Regelbok gäller 
* Nummerlapp ska alltid bäras vid all ridning och/eller longering inom tävlingsområdet. 
* Häst måste vara minst tre år för att få ridas inom tävlingsområdet. 
* Sto som uppnått 7 månaders dräktighet, och/eller har föl vid sidan, får inte ridas inom 
tävlingsområdet. 
* Endast utrustning godkänd för tävling är tillåten vid all ridning och longering på hela 
anläggningen. 
* Inhuman behandling av hästar på tävlingsområdet medför avstängning från tävling. 
* Doping test kan förekomma på utvalda hästar.  
I händelse av positivt prov får ägaren stå för provtagnings- och analyskostnaderna. 

 
Arrangör: Horse Crew som förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in klasser.  
 
Frågor helst på email: cornhorseshow@gmail.com  
Showmanager: Louise Blomqvist  0707 70 18 32 
 
För Horse Crew Louise Blomqvist och Margrét Kållberg 
 

Välkomna till Corn Horse Show! 


