Clubkampioenschappen 2018 Manegeruiters
DE STARTLIJSTEN STAAN OP DE WEBSITE www.hofruiters.nl
-check regelmatig de startlijst op de website i.v.m. eventuele wijzigingenKosten:
Manege paarden en pony’s: € 30,-Dit bedrag betaal je bij de 1e keer rijden.
De 2e en 3e x rijden: wel melden bij de tafel van het secretariaat.
Proeven die worden gereden:
25 november – FNRS A proeven
9 december – FNRS B proeven
16 december – FNRS A proeven
Niveau:
De clubkampioenschappen is een kampioenschap voor leden van de vereniging
‘de Hofruiters’ op Manege de Fruithof in Heteren. Het gaat er om wie er (na alle
wedstrijddagen) van allemaal, gemiddeld het beste resultaat heeft gehaald. Iedereen
rijdt in zijn eigen categorie en daarom maakt het niet uit of je een hoog niveau hebt
of net begint.
Aan het einde hebben we 3 Clubkampioenen:
1.
2.
3.

Bleskampioen (F1 en F2)
Manege pony
Manege paard

Je start op 3 verschillende dagen op 2 of 3 verschillende paarden- of pony's.
De 2 proeven met de hoogste score tellen mee.

Geen wijzigingen in tijd!!!
De indeling van pony’s en paarden is in overleg gegaan met je instructie.
Er wordt niet meer gewijzigd. (indien je wilt wijzigen naar een
pony/paard die niet of weinig loopt, mag je natuurlijk contact opnemen).
Twitter is door niemand ingeschreven…..als iemand op Twitter
wil/kan/mag rijden, graag!
Pony of paard kreupel? Wij nemen vanzelf contact met je op.

Het volgende is belangrijk als je met de Clubkampioenschappen meedoet:


















Meld je een uur voor je starttijd aan bij de tafel van het secretariaat.
Het is een onderlinge Clubwedstrijd, ruiterpaspoort is niet van toepassing.
Theorie: geen.
Het is zondag, dus rustdag voor de pony’s en paarden. Op wedstrijddagen wordt
er toch activiteit van de dieren gevraagd, laat ze zo veel mogelijk met rust als
ze op stal staan.
Hulp nodig bij wat dan ook? Geef het aan bij de tafel van het secretariaat, we
helpen graag!
Bij overname pony/paard: dit gebeurt in de kleine bak, wissel niet van dekje:
dit voorkomt onnodig vaak aansingelen van je pony of paard.
Voor en na het rijden: paard/pony poetsen en hoeven uitkrabben!
Na het rijden: even uitstappen in de kleine bak.
Bit schoonmaken en dekens om indien dit van toepassing is!
Geen jassen, tassen, poetskisten midden in de stallengang leggen. Mens en dier
kunnen hierover struikelen.
10 minuten inrijden in de kleine bak, indien je langer nodig denkt te hebben
moet dit in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Je pony of paard rijdt meestal
vaker dan 1x, hou hier rekening mee. Galop moet in overleg met de
begeleiding, die in de kleine bak aanwezig is.
Veiligheid staat boven alles, we hebben met dieren te maken. Dus let op jezelf
en elkaar!
Check regelmatig de in- of uitloop qua starttijd aan de tafel van het
secretariaat.
Informatie over kleding e.d. staat op de website.
Voorlezers:
- t/m F3 leest instructie of lid EC voor.
- F4 en hoger: we verwachten dat je zelf iemand regelt om voor te lezen.
Na elk blok wordt er een blok/dagprijs per categorie/niveau uitgereikt, tijden
staan op de Startlijst!
Op zondag 16 december worden de Clubkampioenen bekend gemaakt.
Tevens worden dan alle protocollen uitgedeeld, krijgt iedereen een aandenken
en vindt er een loterij plaats.
Hiervoor zijn alle deelnemers uitgenodigd!
Tijd: 17:00u.

Indien vragen en/of opmerkingen; graag mailen naar
evenementen.hofruiters@outlook.com of wedstrijd.hofruiters@outlook.com

Succes met de voorbereidingen en veel plezier tijdens de
Clubkampioenschappen!
Rijvereniging de Hofruiters

