Inschrijfformulier/EntryForm AQHA/NQHA The Dutch Championship 2020
AQHA Approved Show – Split Combined
09 – 11 Oktober 2020
Stuur inschrijfformulier naar/Send entryform to:
NQHA Showoffice shows@nqha.nl

Paard/Horse
Naam Paard/Name Horse:

Reg. ID:

Geslacht:

Geboortedatum/Date of Birth

Ruiter/Exhibitor

AQHA ID Ruiter/Exhibitor:

Naam/Name:

AQHA ID:
Open

Amateur

Youth

Adres/Adress:
Postcode, Woonplaats :
Zipcode, City:

Geldig/Exp. Date:
Vernieuwen:

AQHA membership

Geboortedatum/Date of Birth:
NQHA Lid:
Telefoon/Phone:
Email :

AQHA ID Eigenaar/Owner :

Eigenaar/Owner

AQHA ID:
Open

Amateur

Youth

Naam/Name:
Geldig/Exp. Date:

Adres/Adress:

Vernieuwen:

Postcode, Woonplaats :
Zipcode, City:

AQHA membership

NQHA Lid:

Fees
Euro
AQHA classes
All Day Fee ( Per division L1 amateur or Amateur or Open)
AQHA Youth classes
NQHA classes
Throphy Classes
Paid Warm Up
Stall stro/straw NQHA Member
Stall stro/straw Non NQHA Member
Stall Zaagsel/Shavings NQHA Member
Stall Zaagsel/Shavings Non NQHA Member
Kampeer /Camping

Office Charge per combination
AQHA International Horse Fee

start(s)
start(s)
start(s)
start(s)
start(s)
start(s)

x € 35,00
x €140,00
x € 00,00
x € 25,00
x € 30,00
x € 10,00
x €100,00
x €110,00
x €125,00
x €135,00
x € 65,00

1 x € 25.00
1 x € 10,00
Totaal/ Totall

€ 25,00
€ 10,00
€

AQHA Halter Classes The Dutch Championship 2020
103000 Weanling Stallions Open
103300 3 Year Old Stallions Open
203600 2& Under Stallions Amateur
107004 Yearling Geldings Open
107700 Aged Geldings Open
207200 3& Over Geldings Amateur
407200 3& Over Geldings Youth

103100 Yearling Stallions Open
103400 Aged Stallions Open
203700 3& Over Stallion Amateur

103200 2 Year Old Stallions Open
173000 Performance Stallions Open
273000 Performance Stallions Amateur

107500 Two Year Old Geldings Open
177000 Performance Geldings Open
277000 Performance Geldings Amateur
477000 Performance Geldings Youth

107600 Three Year Old Geldings Open
207100 2& Under Geldings Amateur
407100 2& Under Geldings Youth

105300 Weanling Mares Open
105600 3 Year Old Mares Open
175000 Performance Mares Open
275000 Performance Mares Amateur
475000 Performance Mares Youth

105400 Yearling Mares Open
105700 Aged Mares Open
205100 2& Under Mares Amateur
405100 2& Under Mares Youth

105500 2 Year Old Mares Open
105800 Broodmares Open
205200 3& Over Mares Amateur
405200 3& Over Mares Youth

AQHA L1 ( Novice) Youth Classes
412002 Showmanship At Halter L1-NY

438002 Trail L1-NY

443002 Ranch Riding L1-NY

444002 Hunter Under Saddle L1-NY

442002 Western Pleasure L1-NY

436002 Western Riding L1-NY

452002 Hunt Seat Equitation L1-NY

440002 Western Horsemanship L1-NY

AQHA Youth
212002 Showmanship At Halter L1-NA
412000 Showmanship At Halter

238002 Trail L1-NA
438000 Trail

243002 Ranch Riding L1-NA
443000 Ranch Riding

244002 Hunter Under Saddle L1-NA
444000 Hunter Under Saddle

242002 Western Pleasure L1-NA
442000 Western Pleasure

234002 Reining L1-NA
434000 Reining

252002 Hunt Seat Equitation L1-NA
452000 Hunt Seat Equitation
244102 Hunter Under Saddle
481000 Ranch
Walk&Trail
Trot L1-NA

240002 Western Horsemanship L1-NA
440000 Western Horsemanship
242102 Western Pleasure
Walk & Jog L1-NA

236002 Western Riding L1-NA
436000 Western Riding

252102 Hunt Seat Equitation

238102 Trail Walk & Jog L1-NA

240102 Western Horsemanship
Walk & Jog L1-NA

AQHA L1
( Novice)
Amateur Classes
Walk
& Trot L1-NA
212002 Showmanship At Halter L1-NY
mateur
Classes

238002 Trail L1-NY

243002 Ranch Riding L1-NY

244002 Hunter Under Saddle L1-NY

242002 Western Pleasure L1-NY

236002 Western Riding L1-NY

252002 Hunt Seat Equitation L1-NY

240002 Western Horsemanship L1-NY

AQHA Amateur
212000 Showmanship At Halter

238000 Trail

243000 Ranch Riding

244000 Hunter Under Saddle

242000 Western Pleasure

234000 Reining

252000 Hunt Seat Equitation

240000 Western Horsemanship

236000 Western Riding

238800 Trail

243800 Ranch Riding

242800 Western Pleasure

240800 Western Horsemanship

281000 Ranch Trail

AQHA Select Amateur
mateur
Classes At Halter
212800 Showmanship
244800 Hunter Under Saddle
252800 Hunt Seat Equitation

AQHA Open Classes The Dutch Championship 2020
144000 Hunter Under Saddle

144004 L1 Hunter Under Saddle

142100 Junior Western Pleasure

142200 Senior Pleasure

142004 L1 Western Pleasure

138000 Trail

138004 L1 Trail

136000 Western Riding

136004 L1 Western Riding

143000 Ranch Riding

143004 L1 Ranch Riding

134000 Reining

181000 Ranch Trail

151000 Hunter Hack

NQHA Classes / Paid Warm Up
5120 Showmanship At Halter

5380 Trail

5430 Ranch Riding

5440 Hunter Under Saddle

5420 Western Pleasure

5810 Ranch Trail

5520 Hunt Seat Equitation

5400 Western Horsemanship

5360 Western Riding

5160 Longeline (vanaf 2 jr)

5382 In Hand Trail (vanaf 2 jr)

1001 Paid Warm Up Trail

1002 Paid Warm Up Pleasure

1380 Throphy Trail Open

1400 Thorphy Western Horsemanship Open

1430 Throphy Ranch Riding Open

1120 Thorphy Showmanship At Halter Open

Stallen beperkt beschikbaar / Stalls limited available!
Betalingen dienen vooruit betaald te worden naar het ontvangen van de factuur, geen contante betalingen
mogelijk vanwege het coronavirus/ payment need to be paid in advance , no cash payment at this show due of
COVID-19.
Stallen zijn open donderdag vanaf 15.00. Stalls are open Thursday at 15.00.
Sluitingsdatum inschrijvingen: 14-09-2020( ontvangst) Ik begrijp de regels en voorwaarden op het inschrijfformulier voor deze wedstrijd en
ga hierbij akkoord deze regels en voorwaarden na te leven.

Deadline for entries 14-09-2020(received). By canceling after the deadline all fees need to be paid. I understand the rules and conditions on
the entry form for this horse show and hereby I agree to adhere to those rules and conditions.

Datum/ Date:

Plaats/Place:

Handtekening/Signature:

AQHA/NQHA First Contest Split/Combined (**S/C**)
Reining Center Meertenhof
Baexemerweg 40
6096 AR Grathem.
Wedstrijdsecretariaat: NQHA Roelie Van De Krol
Judge: Helga Hommel & Vreni Schmidt
Deadline inschrijvingen: 14-09-2020 (datum ontvangst).
Voorwaarden inschrijvingen:
➢ Gebruik voor iedere ruiter/paard combinatie een nieuw inschrijfformulier.
➢ Inschrijvingen van een nieuwe ruiter-paard combinatie na de deadline is uitsluitend in overleg mogelijk. De Late-fee bedraagt € 25,00 extra op het te betalen
inschrijving. Bij annulering naar de deadline dienen alle kosten te worden voldaan.
➢ Bij Amateur en Youth ruiters moet het paard op eigen naam staan. Indien dit niet het geval is, dient de relatie deelnemer/eigenaar paard aangetoond te
worden d.m.v. een kopie van het trouwboekje bij de inschrijving te voegen (bij bijvoorbeeld moeder/kind of echtgenoot relatie).
➢ Om deel te kunnen nemen aan een AQHA show is het van belang dat u alle hieronder genoemde papieren meestuurt met uw inschrijving (dit geheel
conform regelboek AQHA). Iedere ruiter moet een geldige AQHA Membership kaart hebben met de juiste (Amateur/Youth) status, op eigen naam. Een
internet-uitdraai van de kaart aankoop wordt niet geaccepteerd: indien een Membership aangeschaft/verlengt moet worden, vermeld dit op het
inschrijfformulier en schaf uw Membership aan op secretariaat. Bij geen geldig limaatschap volgt diskwalificatie.
➢ De benodigde papieren zijn: Ondertekende inschrijfformulieren pagina 1 en 2, fotokopie registratieformulieren paard voorzijde, fotokopie geldige
lidmaatschapskaart AQHA met juiste status.
➢ Losrijden in de showarena gedurende de show gebeurt alleen op aangeven van showmanager en omroep waar organisatorisch mogelijk. Graag uw begrip
hiervoor.
➢ Longeren in de showarena & losrijarena is te allen tijde niet toegestaan. Longeren op de aangegeven plaatsen.
➢ Een hoed/veiligheidshelm (cap) en startnummer is ten alle tijden verplicht in showarena & losrijarena. Geen petje of muts.
➢ Het door het showmanagement gepubliceerde tijdschema dient als richtlijn; men kan geen rechten ontlenen aan dit tijdschema en/of aan de schattingen
van de doorman op de show. Wees zelf op tijd aanwezig.
➢ Ruiters en/of eigenaren dienen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
➢ Als er in de select amateur klasse minder als 3 deelnemers zijn worden deze deelnemers in de amateur klasse geplaatst.
➢ NQHA leden krijgen 10 euro korting op de stalprijs.
Secretariaat:
➢ Het secretariaat is geopend een uur voor de show en sluit om 18.00.
➢ Tijdens de show is het secretariaat bereikbaar op 06-50989963 , daarvoor op shows@nqha.nl.
➢ Het paspoort van uw paard voorzien van de juiste geldige enting, dient te allen tijden door u meegenomen te worden naar een wedstrijd. Alsmede uw
AQHA Membership kaart en kopie AQHA papieren paard.
➢ Deelnemende ruiters krijgen van hun inschrijving een bevestigende brief toegestuurd.
➢ Bij annulering naar de deadline dienen alle kosten te worden voldaan. Bij annulering met een dierenarts verklaring binnen 7 dagen voor de show
dienen als nog de administratie kosten en eventuele kosten van stal en kampeerplaats te worden voldaan. Neem telefonisch contact op met het
wedstrijdsecretariaat indien het een afmelding betreft. Ingeschreven deelnemers die niet komen opdagen op de show, wordt de rekening achteraf
toegestuurd. Houdt er rekening mee, dat wanneer u deze factuur niet voldoet, u wordt uitgesloten van de deelname aan de volgende show.
Nederlands Kampioen NQHA:
➢ The Dutch Championship is een dubbel gejureerde *S/C* show: twee juryleden zullen tegelijk jureren. Behalve de resultaten van show 1 en 2,
zal de titel “Nederlands Kampioen’ uitgereikt worden. Deze titel wordt bepaald door de resultaten van show 1 en 2. In het geval van een gelijkstand
(tie), zal de “Tie Judge” de doorslag geven.
➢ Om Nederlands Kampioen te kunnen worden, moet de ruiter NQHA lid zijn. NQHA lidmaatschap kan op de show gekocht worden voor 44
euro. Deze is dan geldig tot en met 31 december 2020.
➢ De titel Nederlands Kampioen zal alleen uitgereikt worden als er minimaal 3 starts in de klasse zijn.

Faciliteiten:
➢ De organisatie en/of de locatie is op geen enkele wijze aansprakelijk bij diefstal, letsel of andere calamiteiten.
➢ Er zal geen hoefsmid aanwezig zijn tijdens de show. Veearts op oproep, EHBO aanwezig.
Corona protocol:
➢ Deelnemers en bezoekers dienen de richtlijnen van het RIVM op te volgen die geldend zijn op het moment van de wedstrijd.
➢ Social distancing; houd 1,5 m afstand en regelmatig je handen wassen/desinfecteren.
➢ Geen contante betalingen. De factuur dient vooruit betaald te worden na het ontvangen van de factuur. Onder vermelding van First Contest, naam en
startnummer ( deze is te vinden op de factuur). Indien wij genoodzaakt zijn om bovenstaande redenen de show alsnog te annuleren ontvangt u de betaling
retour.
➢ De showmanager zal erop toezien dat de regels/protocol word nageleefd. Indien u herhaaldelijk uw verantwoordelijkheid niet neemt riskeert u van het
terrein afgezet te worden.
De NQHA wil u er met klem op wijzen dat de paardensport niet zonder gevaren uitgeoefend kan worden. De NQHA heeft al het mogelijke gedaan om, binnen
het gestelde van het Rulebook AQHA 2020, de risico's te beperken en verwacht dan ook van u als deelnemer dat u er alles aan doet om het risico op een ongeval
en/of de schade bij een ongeval tot een minimum te beperken. Het dragen van een cap kan bijdragen om eventueel letsel bij een ongeval te beperken en wij
adviseren u dan ook deze te dragen.

AQHA/NQHA First Contest 2020 Split/Combined (**S/C**)
Reining Center Meertenhof
Baexemerweg 40
6096 AR Grathem.

Showoffice: NQHA Roelie van de Krol
Judge: Helga Hommel & Vreni Schmidt
Deadline entryform: 14-09-2020 (receipt date).
Conditions of the entrees:
➢ Use a new entry form for every rider/horse combination.
➢ Entries of a new horse-exhibitor combination after de deadline is only possible in consultation. The late fee amounts € 25,00 extra onto the entry.
➢ For amateur or youth riders, the horse must be in your own name. If this is not , the relationship between exhibitors and horse owner must be demonstrated
by means of attach a copy of marriage certificate or relationship certificate( for example mother/ child)
➢ To take part in an AQHA show, send a copy of valid AQHA membership card (both sides), copy front side AQHA Registration Certificate of the horse.
➢ If you don’t have a valid AQHA membership you can purchase a membership at the show office.
➢ The organization is not responsible for any lost or delayed mail. Send your entry by email
➢ All Show Fee is per division in AQHA classes only: Open or Amateur or L1 amateur.
➢ Riders and/or owner must have a liability insurance.
➢ If there are less than 3 exhibitors in the select amateur those exhibitors will be placed in the amateur classes.
➢ The time schedule published by show management is tentative. Riders are responsible for being at the gate on time.
➢ A hat (or covered hat) and start number are mandatory at all times in the arena’s
➢ Longing is only allowed at the longing area.
➢ Warming-up in the show arena during the show will happen on notice of show manager.

Show Office:
➢ The show office will be open one hour before the show and closed at 18.00.
➢ During the show you can contactPhone: ( +31) 650989963 before the show send an email to: shows@nqha.nl.
➢ Take your horse’s passport with you, as your AQHA membership card and copy of horse’s AQHA Registration Certificate.
➢ Enrolled riders will receive a Statement: overview of enrolled classes and fees. Cancelled enrolments (starts ) will not be paid back, unless in case of a
medical reason with proof! Please call or email the secretary. Stalls and office fee will never be paid back. Otherwise you will receive a bill afterwards.
➢ By canceling after the deadline all fees need to be paid. In case of cancellation with a veterinarian statement within 7 days before the show, the office fee
costs and any costs of the stable and camping place have to be paid.
➢ NQHA or location is in no way liable for any calamities.
Dutch Champion NQHA 2020
➢ The Dutch Championship is a double judged *S/C* show: two judges will judge at the same time. Besides the results of show 1 and 2, there will be
awarded the title ‘Dutch Champion’, which will be determined by the results of show 1 and 2.In case of a tie, the tie judge will determine the Dutch
Champion.
➢ To be eligible for Dutch Champion, rider and owner have to be NQHA members. NQHA membership can be bought at the show for 44 euro. This
will be valid till 31 December 2020.
➢ The title Dutch Champion will only be awarded if there are at least 3 starts in the class.

Corona Protocol:
➢
➢
➢
➢

Exhibitors and visitors must follow the RIVM guideline that apply at the time of the show.
Social distancing; keep a distance of 1,5m and wash/disinfect your hands regularly.
No cash payments. The invoice must be paid in advance after receiving the invoice. Under mention of First contest, your name and backnumber ( this can
be found on the invoice). If we are forced to cancel the show because of covid-19, you will receive the payment back.
The showmanager will ensure that the rules/protocol are followed. If you repeatedly do not take responsibility, you risk being removed from the
showground.

