DE STARTLIJSTEN STAAN OP DE WEBSITE WWW.HOFRUITERS.NL
Check regelmatig de startlijst op de website i.v.m. wijzigingen!
(let op de versie!)

- FNRS 17 maart 2019 De A-proeven worden gereden!:
A- of B-proeven: zijn praktisch hetzelfde, vaak alleen in spiegelbeeld. Het
maakt niet uit als je binnen 1 niveau niet de A èn B-versie hebt gereden. Dus:
2 x de A- of B-versie staat gelijk aan 1x de A en 1x de B.
Theorie:
Bij alle even F-proeven hoort theorie. F2 is 1x theorie en 1x praktijk. Bij F4,
F6 en F8 moet je eerst 1x de proef met voldoende punten (210 of meer
=winstpunt) hebben afgesloten, bij de 2e x praktijk hoort een theorie gedeelte.
F10 : Bij de 3e x praktijk/3 winstpunten, hoort een theorie gedeelte.
Wijzigingen:
Te vaak wordt er nog op het laatste moment een verzoek bij ons ingediend
betreft wijziging van starttijd en/of pony-paard. De inschrijvingen zijn met
instructie overlegd en desnoods gewijzigd.
Zodra de STARTLIJST is gemaakt en verspreid, is dit niet meer
mogelijk!
Indien je pony of paard kreupel is, nemen wij contact op betreft een
alternatief.
Ziek:
Indien je ziek bent of je bent helaas verhinderd, graag afmelden.
t/m zaterdag kan dit per email, zondag kan je de manege bellen (eventueel
inspreken) 026-472 29 02.

Het volgende is belangrijk als je meedoet:
• Vergeet je ruiterpaspoort niet èn eventueel behaalde protocollen (met
stempel) indien deze nog bijgeschreven moeten worden in het paspoort
• Meld je een uur (!) voor je starttijd aan bij de tafel van het
wedstrijdsecretariaat.
• Na elk blok is er een jurywisseling en tevens prijsuitreiking. De tijden
hiervan staan op de startlijst aangegeven.
• Theorie: overleg met het secretariaat wanneer je theorie kunt/wilt doen.
Indien nodig kunnen wij de theorie aan je voorlezen.
• Het is zondag, dus rustdag voor de pony’s en paarden. Op FNRS-

zondagen wordt er toch activiteit van de dieren gevraagd, maar laat ze
zo veel mogelijk met rust als ze op stal staan.
• Hulp nodig bij wat dan ook? Vraag het aan een wedstrijdbegeleider of
geef het aan bij 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 schoonpoetsen en
alles opruimen.
• Wees zuinig met zadels, hoofdstellen en dekjes. Het is allemaal zó duur!
Let erop dat je het zadel, dekje en hoofdstel op de juiste manier
terughangt. Zadel met achterkant naar je toe (beugels opgestoken), dan
hoofdstel met voorkant naar je toe/, dan dekje met de groene kant
omhoog (kan deze drogen).
• Geen jassen, tassen, poetskisten midden in de stallengang leggen. Mens
en dier kunnen hierover struikelen.
• 10 minuten inrijden, 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. Wees wel op tijd in de kleine bak,
vaak moet je nog je beugels op maat maken en aansingelen. Galop moet
in overleg met een wedstrijdbegeleider, 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 bij het secretariaat.
• Informatie over kleding e.d. staat op de website.
Clubpolo’s en -truien zijn op de F-dag te koop bij het secretariaat.
•

Voorlezers: t/m F3 is meestal je instructie aanwezig. Zo niet, dan zorgen
wij voor een voorlezer. Rijdt je F4 of hoger? Regel dan zelf een voorlezer!
Zorg dat je de proef zelf kent, je voorlezer is niet verantwoordelijk voor
eventuele leesfouten! Geplastificeerde uitdraai van alle proefjes liggen bij
de ingang van de grote bak.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Email: wedstrijd.hofruiters@outlook.com

Veel succes en plezier! Wedstrijdcommissie de Hofruiters

