
SunCity RoundUp
Den 11-14 juli 2019, Lillerudsgymnasiet, Vålberg

Domare Maj-Britt LeMay (AQHA, APHA, ApHC, NRHA, NSBA, FEI 4*)

Tävlingsledare Anita Kufelt

Sekreteriat Yvonne Pettersson Lundgren

Arrangör Sun City Westernriders

Kontaktpersoner Linda Bengtsson (0767706141), Elin Sundquist (0768231521)

Plats Lillerudsgymnasiet, Vålberg 
WGS84 DDM: 59°24.237'N 13°16.030'E 
WGS84 decimal (lat, lon): 59.403942, 13.267161 

Domarbiträde Vakant

Speaker Katrin Alfredsson

Första start Torsdag kl 10.00, fredag-söndag kl. 08.00

Anmälan Görs via wshow.se
APHA: Hästens reg.bevis + APHA medlemskort.
AQHA: Hästens reg.bevis + AQHA medlemskort.
NSBA: Medlemskort till Scandinavia/USA + reg.bevis.
Allbreed: inget medlemskap eller licens krävs.

Sista anmälningsdag
Var tydlig med 
inbetalning från vem och 
vad betalningen avser.

10 juni 2019

Priser Rosetter, priser och prispengar. Avgifterna i cuperna går oavkortat till 
prispengar.

Regler Medlemskap i AQHA krävs för att tävla AQHA-klasser
Medlemskap i APHA krävs för att tävla APHA-klasser
Medlemskap i NSBA krävs för att tävla NSBA-klasser
AQHA, APHA och NSBA döms efter respektive regelbok. Allbreed döms 
efter AQHA. Regler för Versatile Horse och tidsklasser som inte täcks i 
regelboken publiceras separat på hemsidan.

Regelbok AQHA – AQHA's regelbok 2019
APHA – APHA's regelbok 2019
NSBA – NSBA's regelbok 2019
Allbreed – AQHA's regelbok 2019, klasser som inte förekommer i AQHA's 
regelbok döms efter regler som postas på hemsidan. 
Any bit, any age – Valfri betsling oavsett ålder. Stångbett rids på en hand 
och tränsbett på två händer. 



Avgifter AQHA/APHA Halter, 
Showmanship at Halter, 
Trail at Hand

140 kr

AQHA/APHA/Allbreed 
Open och Amateur 
(ridklasser)

170 kr

AQHA/APHA/Allbreed 
Youth (ridklasser)

140 kr

NSBA Open 350 kr, 55% av startavgiften går tillbaka i 
prispengar

NSBA Amateur och Youth 250 kr, 55% av startavgiften går tillbaka i 
prispengar

Paid Warm Up 50 kr, 4 min

Cuper (avgift utöver startavgiften)
En häst kan endast starta en gång i respektive cup.

Speedcup Pole Bending, Barrel Race, 
Barrel Race My Time, 
Keyhole Race och Flag 
Race

350 kr/ekipage

Performancecup Western Pleasure, Western 
Horsemanship, Hunter och 
Hunt Seat Equitation

350 kr/ekipage

Trailcup Trail at hand, Trail och 
Speed Trail.

350 kr/ekipage

Ranchcup Ranch Trail, Ranch Riding 
och Versatile Horse

350 kr/ekipage

Veterinäravgift (alla hästar 
ska besiktigas innan start, 
hästar som startar reining 
och tidsklasser ska 
besiktigas varje dag de 
startar)

250 kr/häst

Office charge (ej för 
medlemmar i SCW)

300 kr/ekipage
(Medlemskap: Ungdom: 100 kr, Vuxen: 250 
kr)

AQHA/APHA-avgift (för 
alla som startar AQHA- 
eller APHA-klass)

150 kr/häst

Late fee (tas ut vid anmälan
efter den 10 juni)

300 kr

Box, inkl 1 spånbal.
Extra spån kan köpas på 
plats för 100 kr/bal.
Bokas via SMS till Louise 
070 609 92 33

Meeting – 1500 kr
Dygn – 550 kr
Dag –400 kr – i mån av plats, kan enbart bokas
efter den 10 juni



Camping
(med tillgång till hygienhall
med toaletter och duschar)
Bokas via SMS till Jenny 
070 206 95 02

Dygn – 350 kr med el, 300 kr utan el.

Boende
(hus med gemensamt kök 
med kyl/frys, dusch och 
toalett, samt tillgång till 
hygienhall)
Bokas via SMS till Jenny 
070 206 95 02

Meeting – 1200 kr/person
Dygn – 500 kr/person

Ostädad eller dåligt städad box/rum/campingplats faktureras med en avgift 
på 500 kr.
Nyckelkvittens kommer skrivas vid utlämning av nyckel till rum. 
Borttappad nyckel debiteras.  
Vid skada på inredning eller inventarier faktureras faktisk kostnad för 
lagning/ersättning.

Betalas in på SCW's pg-konto, 76 95 00-0, senast den 10juni 2019.

Hjälm eller hatt gäller för all ridning inom tävlingsområdet. Ungdomar (alla födda 2000 eller 
senare) skall bära hjälm vid all ridning på tävlingsområdet!

Tider för veterinärbesiktning kommer att presenteras senare.

Tävlingen kommer att hållas både i ridhus och på utomhusbana.

För återbetalning av startavgift krävs uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg senast den 10 juli 
2019. 75% av startavgiften betalas tillbaka.

Kom ihåg vaccinationsintyget! Alla hästar som vistas på tävlingsområdet skall vara vaccinerade mot
hästinfluensa A2. 
Observera att det är nya regler kring grundvaccinering av hästinfluensa från 1 juni 2019! 
Reglerna kring A+B+C-sprutorna gäller alltså för alla hästar som påbörjar sin vaccinering 
den 1 juni eller senare.
Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21-56 dagar mellan A- 
och B-sputan och 90-180 dagar mellan B- och C-sprutan. Hästen är dock startberättigad 8 dagar 
efter B-sprutan och 8 dagar efter C-sprutan är hästen åter startberättigad.
Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.
För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.
Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och visas 
upp före start.
I det fall längre tid än 56 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.
I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas detta som en ny A-vaccination.
I det fall mer än 180 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller 365 mellan två R-
vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet.
Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med en A-vaccination.
Ovanstående vaccinationsregler gäller även tidigare års vaccinationer.

Hästägarförsäkran ska lämnas på plats vid startanmälan. 



Där intygas att hästen inte visat några tecken på smittsam sjukdom, vistas i samma stall som eller 
varit i kontakt med häst med smittsam sjukdom de senaste 3 veckorna

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att flytta, ändra och
ställa in klasser samt ställa in tävlingen pga. smitta el. liknande.
All vistelse på tävlingsanläggningen sker på egen risk. Tävlingsledningen friskriver sig för skador 
på häst, ryttare eller tredje person samt sak- eller utrusningsskador under tävlingen.
Personlig försäkring gäller.

Delar av anläggningen är avstänga från hästar och helt avstängda från tävlande.
Detta kommer visas med lappar/band samt utmärkt på karta. Var snäll att respektera detta.

Tävlingsregler och etiska regler:

• Hästens vaccinationsintyg skall visas till stallvärd/parkeringsvakt INNAN utlastning.
◦ Pass och vaccinationsintyg skall finnas på tävlingsområdet och skall kunna uppvisas vid 

efterfrågan under hela tävlingen.
• Nummerlapp skall bäras synlig vid all hästhantering på tävlingsområdet (ridning, longering, 

promenad etc.)
• Longering får endast ske på anvisad plats.
• Hästen måste vara minst 3 år för att få ridas på tävlingsområdet.
• Dräktiga ston som uppnått 7 månaders dräktighet och/eller ha föl vid sidan får inte ridas på 

tävlingsområdet.
• Inhuman behandling av hästar på tävlingsområdet medför omedelbar avstängning från 

tävlingen. Detta beslutas av domare, tävlingsledare eller veterinär.
• Överdriven användning av sporrar, bett etc. kommer att medföra en varning och sedan 

avstängning (vid extrema fall kan avstängning ske direkt). Detta beslutas av domare, 
tävlingsledare eller veterinär.

SCW's värdegrund för träning & tävling av häst.

• Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen 
skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.

• Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen. 
Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället. 
Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.

• Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
• Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
• Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
• Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Välkomna!


