Inschrijfformulier/Entryform

Try Out Show

AQHA/NQHA

19 juni 2021

Aan/ Send to: NQHA Showoffice
Roelie Van De Krol
shows@nqha.nl
Deadline: 05-06-2021
Paard / Horse:
Naam/Naam:
Geslacht/Sex:

Showlocation: Manege Olympic
Vluchtoordweg 3
5406 XA Uden

AQHA reg. ID:
Geboren/Date of Birth:

Ruiter/Rider:
AQHA ID:
Exp. Date:
Open Amateur Youth New Date of Birth:
Naam/Name:
Adres/Address:
Postcode/Zip:
Plaats/City:
Telefoon/Phone:
Land/Country:
Email:
NQHA ID:

Eigenaar/Owner:
AQHA ID:
Exp. Date:
Relatie (amateur/youth):
Naam/Name:
Adres/Address
Postcode/Zip:
Plaats/City:
Telefoon/Phone:
Land/Country:
Email:
NQHA ID:

AQHA open/amateur classes
AQHA youth classes
NQHA classes

x € 15,00
x € 5,00
x € 12,50

NQHA membership
AQHA membership youth
AQHA membership amateur
AQHA membership open

x€
x€
x€
x€

International Horse Fee
Office Charge

x € 8,00
x € 10,00

44,00
20,00
65,00
55,00
€ 8,00
€ 10,00
Totaal:
Totaal:

Betalingen uitsluitend per pin tijdens de wedstrijd. Vooruit betalingen worden bij annulering niet terug betaald/ payment only
per pin at the show. Payment in advance will not be returned by canceling.
Sluitingsdatum inschrijvingen: 05-06-2021( 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 05-06-2021(received). 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.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Inschrijfformulier/Entryform

L1 Youth Classes:
438002 Trail

442002 Western Pleasure

440002 Western Horsemanship

444002 Hunter Under Saddle

452002 Hunt Seat Equitation

412002 Showmanship At Halter

438000 Trail

442000 Western Pleasure

440000 Western Horsemanship

444000 Hunter Under Saddle

452000 Hunt Seat Equitation

412000 Showmanship At Halter

238002 Trail

242002 Western Pleasure

240002 Western Horsemanship

244002 Hunter Under Saddle

252002 Hunt Seat Equitation

212002 Showmanship At Halter

238000 Trail

242000 Western Pleasure

240000 Western Horsemanship

244000 Hunter Under Saddle

252000 Hunt Seat Equitation

212000 Showmanship At Halter

142004 Western Pleasure

144004 Hunter Under Saddle

138000 Trail

142000 Western Pleasure

144000 Hunter Under Saddle

103600 Stallions 2 & Under

103700 Stallions 3 & Over

107100 Geldings 2 & Under

107200 Geldings 3 & Over

105100 Mares 2 & Under

105200 Mares 3 & Over

Youth Classes:

L1 Amateur Classes:

Amateur Classes:

L1 Open Classes:
138004 Trail

Open Classes:

Inschrijfformulier/Entryform

NQHA Classes:
5382 In Hand Trail

5200 Jong paarden klas

5120 Showmanship at halter

5380 Trail

5420 Western Pleasure

5400 Western Horsemanship

5440 Hunter Under Saddle

5520 Hunt Seat Equitation

Stuur met de inschrijving een kopie van het AQHA registratiepapier en AQHA lidmaatschapkaart mee.
Zonder is de inschrijving niet compleet en kan de inschrijving niet verwerkt worden, hierin worden geen
uitzonderingen gemaakt. Please enclose a copy of the AQHA registration papers and AQHA membership
must be included. If this is not complete the registration cannot be processed. No exeption are made.

NQHA lidmaatschap is verplicht/ NQHA membership is mandatory.

AQHA/NQHA Try Out Show Split/Combined (**S/C**)
Manege Olympic
Vluchtoordweg 3
5406 XA Uden.
Wedstrijdsecretariaat: NQHA Roelie Van De Krol
Judge: Barry Schuurman
Deadline inschrijvingen: 05-06-2021 (datum ontvangst).
Voorwaarden inschrijvingen:
➢ Gebruik voor iedere ruiter/paard combinatie een nieuw inschrijfformulier.
➢ Inschrijvingen van een nieuwe ruiter-paard combinatie is op dit moment niet mogelijk na de deadline.
➢ Bij Amateur en Youth ruiters moet het paard op eigen naam staan. Indien dit niet het geval is, dient de relatie deelnemer/eigenaar paard aangetoon d 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 inschrijv ing (dit geheel
conform regelboek AQHA). Iedere ruiter moet een geldige AQHA Membership kaart hebben met de juiste (Amateur/Youth) status, op eigen naam.Indien
een Membership aangeschaft/verlengt moet worden, vermeld dit op het inschrijfformulier en schaf uw Membership aan op secretariaat. Bij geen geldig
lidmaatschap volgt diskwalificatie.
➢ Vanwege de COVID-19 regels in een NQHA lidmaatschap verplicht.
➢ De benodigde papieren zijn: Ondertekende inschrijfformulieren pagina 1 en 2, fotokopie registratieformulieren paard voorzijde, fotokopie geldige
lidmaatschapskaart AQHA met juiste status. Zonder deze papieren zal de inschrijving niet verwerkt worden.
➢ Losrijden in de showarena gedurende de show gebeurt alleen op aangeven van showmanager en omroep waar organisatorisch mogelij k. Graag uw begrip
hiervoor.
➢ Longeren in de showarena 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.
➢ Jong paarden klas is een onderdeel voor paarden t/m 5 jaar oud. Een basisproef met trail en overgangen. AQHA/NQHA regels zijn hier van toepassing.
➢ Trail in Hand is toegestaan vanaf 2 jaar. Paarden die in deze klasse worden uitgebracht mogen niet onder het zadel uit gebracht wor den in de trail klasse.
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 w edstrijd. 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 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.

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 dienen de richtlijnen van het RIVM op te volgen die geldend zijn op het moment van de wedstrijd.
Elke deelnemer is 1 groom toegestaan.
Social distancing; houd 1,5 m afstand en regelmatig je handen wassen/desinfecteren.
Geen contante betalingen. Alleen pin betalingen mogelijk op de show zelf. Vooruitbetaalde facturen worden niet geretourneerd bij annulering.
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 Try Out Show Split/Combined (**S/C**)
Manege Olympic
Vluchtoordlaan 3
5406 XA Uden.

Showoffice: NQHA Roelie van de Krol
Judge: Barry Schuurman
Deadline entryform: 05-06-2021 (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 not possible.
➢ 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.
Without these copy’s the entry is not valid.
➢ Due of COVID-19 regulations a NQHA membership is mandatory.
➢ 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
➢ Riders and/or owner must have a liability insurance.
➢ 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.
➢ Jong paarden klas(young horse class) is for junior horses. It is a class based on transitions and trail
➢ Trail in hand is for 2 year old and older. It is not allowed to start a horse under saddle in a trail class if it is entered in trail in hand.

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 to be paid.
➢ NQHA or location is in no way liable for any calamities.

Corona Protocol:
➢ Exhibitors must follow the RIVM guideline that apply at the time of the show.
➢ Every exhibitor is allowed to take one groom.
➢ Social distancing; keep a distance of 1,5m and wash/disinfect your hands regularly.
➢ No cash payments. Only payment by bankcard possible. If we are forced to cancel the show because of covid-19, we don’t return the money what is paid in
advance.
➢ The showmanager will ensure that the rules/protocol are followed. If you repeatedly do not take responsibility, you risk bein g removed from the
showground.

