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NCHA Challenger Series 1.
Första tävlingen för året är i böckerna och efter en del nagelbitande från arrangörshåll får vi nog se
NCHA Challenger Series 1 på Okna Ranch som en finfin start på tävlingsåret. Stämningen var på
topp både bland aktiva och den månghövdade publiken, mera sånt! Lite ringrost här och där syntes
kanske men nu är vi avdammade och laddar inför deltävling 2 på Jultorp den 20/5!
Resultat NCHA Challenger Series 1, Okna:
» 1. NCHA Cutting Open
plac startord
poäng
1
6
74
2
2
72
3
4
68
4
7
65
5
1
65
6
5
64
7
3
61

startnr
3
2
7
16
15
17
10

ryttare
Johansson Torbjörn
Johansson Torbjörn
Forsell Felicia
Rask Lars
pitkänen christer
Sjutti Malin
Kalén Michael

häst
Cats Golden Rey
Sheza Twisted Merada
Valentinos Peppy
Mr Blaze Gunsmoke
Sachs Royal Star
Nicks Little Fanny
counting on sally

» 3. NCHA Cutting Non Pro
plac startord
poäng
1
6
71
2
7
70,5
3
5
70
4
3
69
5
4
67
6
2
64
7
1
60

startnr
1
7
15
16
2
17
4

ryttare
Johansson Emilia
Forsell Felicia
pitkänen christer
Rask Lars
Johansson Torbjörn
Sjutti Malin
Bogestav Kent

häst
Cats Golden Rey
Valentinos Peppy
Sachs Royal Star
Mr Blaze Gunsmoke
Sheza Twisted Merada
Nicks Little Fanny
Dixi Solid Gear

» 4. NCHA $5.000 Novice Horse
plac
startord
poäng
startnr
1
3
61
21
2
2
60
10
3
1
60
4

ryttare
Langels Martin
Kalén Michael
Bogestav Kent

häst
solanos peppy badger
counting on sally
Dixi Solid Gear

» 5. Herdwork, Ltd Open
plac
startord
poäng
1
1
70
2
5
64
3
6
62
4
4
60
5
2
60
6
3
60
7
7
60

startnr
12
6
8
9
5
13
20

ryttare
Löf Kerstin
herre gunilla
Gülich Elin
Johansson Titti
Andrén Sanna
nyman katrin
bode´n linn

häst
Stones Mr Wiggly
Pretty Pearl
Doc´s Glo Wenona
Freckles Little Moose
Stella
qalms sparkling star
cobbler cookie

» 6. Herdwork, Open
plac
startord
poäng
1
5
69
2
3
67
3
2
65
4
4
64
5
1
61
6
6
60
7
8
60
8
7
60

startnr
9
12
8
11
6
13
20
19

ryttare
Johansson Titti
Löf Kerstin
Gülich Elin
Lange Josefine
herre gunilla
nyman katrin
bode´n linn
lundh anette

häst
Freckles Little Moose
Stones Mr Wiggly
Doc´s Glo Wenona
solanos peppy badger
Pretty Pearl
qalms sparkling star
cobbler cookie
Sophisti Rose

Internationellt.
Breeders Invitational i Tulsa, Oklahoma är vid sidan av Futurityt, Super Stakes och Derbyt den mest
penningstinna och åtråvärda trofén i Limited Age (3-6 år) sammanhanget. Detta spektakel avgörs nu
i maj med final för 5/6 åringarna idag, tisdag. Därefter står 5/6 åringarnas non pro & amatörklasser
på programmet innan första rundan i derbyklassen (4åringar) tar vid på söndag.
Alla listor, resultat och webcasts hittas här:
http://breedersinvitational.azurewebsites.net/biwelcome.aspx
På gång:
NCHA Challenger Series 2, Jultorp Ranch 20/5
Hjälpryttar och showmanship clinic med Göran Lindström på Jultorp 21/5
Tips med evenemang på gång tages tacksamt emot på martin@aln.se
På återhörande!
/Martin Langels för NCHA of Scandinavia
*(Sist i detta nyhetsbrev inkluderas en sammanställning av medlemsenkäten)

Enkätsvar 2017
NCHA of Scandinavia
Bra saker:
Bra domare
Arrangemang/bra och välkomnande anläggningar/underlag/Trevligt/
Korna
Funktionärer trevliga och kunniga
Approved shows
mat
Hela konceptet med tävlingen.
Trevligt folk, god stämning
nivå på tävlingarna
Att förbättra:
Kor, garanterat färska
Domare, arrangemang
Hjälparna
Mer organiserat, mer klar info om ändringar och upplägg med lunch.
Lättare att gröngölingar kan vara med

Tycker inte att det kan bli bättre
Inkludera Team Sorting mm
Vi cutting ryttare , skall hjälpa i de andra klasserna också .
klasser för nybörjare
Marknadsföring, bättre planering, mindre pauser
Hur kan vi göra tävlingarna bättre 2017? (14 svar)
Sponsrade ungdomsklasser
Bättre boskap, gärna kvigor.
Fler klasser

Tävlingar 7,5 medelbetyg ( 21 svar där 10 är högst)

Väl genomförda/Engagemang/stämningen/sammanhållning och
hjälpsamma/trygg plats/helheten - konceptet
Mer engagemang kring tävlingarna där både cuttingryttare och
herdworkdito hjälper och stöttar. Hoppas 2017 är året när alla tävlande
finns på arenan från start till avslut. Viktigt att föreningen är öppen och
välkomnande gentemot alla och att alla medlemmar bidrar till det.
Rookie klass i cutting så vi som kör i HW kan börja träna på cutting i
tävlingssammanhang inte bara på träningar och clinics.
Ekonomin och val av datum är de anledningar till att någon inte tävlade under 2016
Kommentar: Datum och ekonomi störst anledning. Ekonomi kan vara
svårare att påverka mer än det är idag. Datum kan vi anpassa. Enligt frågan
om när man vill tävla så framgår att maj, juni, aug., sep är mest intressant
att tävla.
Effektivare hjälpare utbildning
Mer organiserat och klarare info. Mer hjälphästar
Bättre kor.
Sänk klasspriserna
klasser för nybörjare
Touren fick mycket positiva kommentarer, bland annat:
Roligt, spännande, bra koncept, bra planering, roligt med flera platser
Scandinavian Championship fick mycket beröm! Bland annat:
Rolig tillställning med medlemsmöte, middag, härlig stämmning och kul med 2 dagars tävling
Avslutningsfesten i samband med Scandinavian Championship har också fått
mycket bra respons:
Toppen!
Väldigt rolig och väldigt god mat.
Bra stämning. Trevligt sällskap.
Saknar du någon klass på våra tävlingar? (24 svar)
Team sorting
Hur långa tävlingar föredrar du att NCHA of Scandinavia arrangerar? (25 svar)
2 dagar

Följande månader för tävling fick flest röster:
juni
augusti
september
Följande aspekter framhäveds som viktigast vid en tävling;
bra kor
bra underlag
bra arrangemang
bra domare
Dessa platser vill vi helst tävla:
Jultorp
High Chaparral
Okna
Axevalla
Vad kan vi göra för att få fler intresserade av cutting och herd work? (19 svar)
Minska kostnaderna
Viktigt att varje tävling erbjuder någon form av social punkt. Avslutande
fika, bbq eller liknande beroende på tävlingsplatsen.
Tydligare tidsschema, någon som kort förklarar hur poängen sätts (kanske
domaren?), prisutdelning i varje hjordbyte, kort segerintervju, kort
presentation av hästen när den rider mot hjorden, mer information till
publik.
Clinics anordnade av svenska tränare
Var trevligare mot unga och nybörjare
Green klasser i herdwork, youth satsning i alla klasser
Synas och delta större hästevenemang med annan inriktning.
Uppvisningar
Samarbeta med andra föreningar
Vad kan NCHA of Scandinavia göra för att utvecklas mer? (12 svar)
Clinics, sponsorer, marknadsföra
Åsikter om våra svenska domare
Samarbete men andra är att föredra.
För att träna anses mars, april och maj som mest attraktiva
Exempel på kommentarer:
Bra förening, positiv mot nya medlemmar, välkomnade.
Ordentliga tidsangivelser och speaker som förklarar hur det går till och hur
domaren dömer
Mer reklam på sociala medier, lite mer info på hemsidan om vad sporten
handlar om.
Jag tror att det är på gång med många intresserade i landet men det är
fortfarande svårt och ganska dyrt med träning.
Samarbeta med andra föreningar o arrangörer , ej kritisera andra
arrangörer som försöker arrangera cutting klasse
Svårt med den geografiska spridningen att ses fysiskt. Vore bra med mer

löpande info på ex Facebookgruppen.
introduktions kurser (olika delmoment som ingår i en tävling, hur tänker
kor/häst när man kommer i flock etc), inkl info ang regelverk, vad behöver
hästen/ryttare för konditionsträning för just cutting, info om vad är bra
underlag,
Bli synligare och informera medlemmarna med ett medlemsblad på nätet
en gång i månaden under tävlingssäsongen. Det kan innehålla resultat och
lite bilder från tidigare tävling, inbjudning till kommande tävlingar,
information om cutting mm. Vet inte hur föreningen har gjort sin röst hörd
i Westernsverige men där måste ni ta mycket större plats, årets SM i
cutting var under all kritik och det sämsta organiserade på många år, så får
det inte fortsätta. Satsa på de få ungdomar som finns så mycket det bara
går, det verkar finnas ett stort intresse bland föreningens medlemmar att
sponsra, utnyttja det till ungdomarna.
Mycket bra betyg, de uppfattas bland annat som rättvisa, kunniga.
Önskemål finns att eventuellt att växla dem med någon utifrån, men det
kan kosta mer. Vilket ytterligare frågor visar att de tävlade inte vill betala
för.
NCHA of Scandinavia som förening fick gott betyg, där flest har noterat
en 8. (1=dålig, 10=bäst )
Jobbar hårt för att utveckla föreningen och sporten
Förbättringar att arbeta vidare med:
Välordnade samarbeten med andra föreningar.
Mer kor, högre prispengar, tvådagars tävlingar
Bättre uppstallningsmöjligheter och övernattningsmöjligheter

