Non Pro Deklaration 2018
Som Non Pro ryttare ska du varje år lämna in uppgifter om din ryttarstatus innan medlemskort med Non Pro
utfärdas och du får starta i SRCHA Non Pro klasser. Gäller även Youth ryttare som vill tävla SRCHA Non Pro klasser.
Youth ryttare som har lämnat Non Pro deklaration kommer att ha Youth/Non Pro utfärdat på medlemskort.
Målsman besvarar om du är under 18 år. Det är viktigt att du noggrant läst och förstår definitionerna för Non Pro
status i NRCHAs regelbok.
Namn……………………………………………………………………………………………….…………Yrke………..………………………………………….
1. Har du tjänat mer än motsvarande 750 US dollar i prispengar i down the fence klasser? (påverkar rätt att starta
Non Pro Limited klasser)
Ja
Nej
2. Inom de senaste 5 åren, har du gett lektioner mot ersättning?

Ja

Nej

3. Inom de senaste 5 åren, har du visat, utbildat eller assisterat i utbildning av häst som inte ägdes av dig själv eller
en nära familjemedlem mot ersättning?
Ja
Nej
4. Inom de senaste 5 åren, har du accepterat betalning av startavgifter och/eller utgifter för en eller flera hästar som
inte ägdes av dig själv eller en nära familjemedlem?
Ja
Nej
5. Bor du på, arbetar hos, är offentligt förknippad med eller erhåller ersättning, direkt eller indirekt, från en
träningsanläggning för hästar?
Ja
Nej
Om du svarade JA på någon av frågorna, förklara tillsammans med specifika datum för när du började/slutade.
Använd ett separat papper om det behövs.
A. Relation till arbetsgivare/träningsanläggning för hästar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Förklaring av andra JA- svar ovan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Non Pro Code of Conduct & Ethics
Jag som undertecknar förstår att ett SRCHA Non Pro-kort är ett privilegium och inte en rättighet. Att jag kan bli ombedd att lämna in mitt kort för granskning av
ryttarstatus. Jag förstår att det är mitt ansvar att så länge jag innehar ett Non Pro-kort är jag skyldig att känna till och följa regler och villkor för Non Pro status
enligt NRCHA regelbok.
•
Jag förstår och följer reglerna i NRCHA regelbok.
•
Jag följer de villkor som anges för start i SRCHA godkända klasser.
•
Jag agerar ärligt och öppet när jag köper hästar och när jag tävlar.
•
Jag försäkrar att hästar jag tävlar mår bra och behandlar dem humant, värdigt och med medkänsla enligt svenska djurskyddslagar och förordningar.
•
Jag avstår från att bryta mot villkor för Non Pro status enligt NRCHA regelbok.
•
Jag representerar SRCHA och moderorganisationen NRCHA genom att avstå från agerande som diskrediterar sporten eller föreningen.
•
Jag godkänner beslut som tas av SRCHA och/eller NRCHA styrelse.

Genom att ärligt besvara och underteckna accepterar jag och följer reglerna för Non Pro status. Jag bekräftar att jag
har läst och godkänt att följa Non Pro Code of Conducts and Etics.
Namn……………………………………………………………………………………………………………Datum………………………………………………….

Deklarationen skickas med
epost via foto eller scanner till: kassor@srcha.eu
post till: SRCHA c/o Marit Elmhagen, Ottravad Lotsbacken, 522 93 Tidaholm

