DE INSCHRIJVINGSLIJSTEN VOOR
DE FNRS-PROEVEN STAAN OP DE WEBSITE
WWW.HOFRUITERS.NL

- 16 JUNI 2019Alle lessen mogen inschrijven, de A-proeven worden gereden.
De inschrijving loopt t/m zaterdag 8 juni 2019.
Een FNRS-dag is verdeeld in 3 blokken. Ieder blok is 3 uur, per kwartier 2
starts (F3 of hoger) Totaal kunnen er ongeveer 70 ruiters starten. De proeven
F1 en F2 duren 10 minuten. Als we 9 uur kunnen vullen met de inschrijvingen,
wordt de startlijst gemaakt. De inschrijvingen die daarna binnenkomen, komen
op de reservelijst te staan. Bij afmelding binnen de startlijst, wordt de
reservelijst geraadpleegd. Het wedstrijdsecretariaat mag beslissen om de
reservelijst niet te raadplegen of om minder ruiters te laten starten.
Theoriestof en proeven 2016:
FNRS-handboek ‘Leer Paardrijden met plezier - uitgave 2016). Deze is
voor €15,- te koop bij de bar van de manege. Geplastificeerde
voorleesbladen met de juiste proeven zijn aanwezig tijdens de FNRSdagen.
Voorkeur starttijd: In het verleden hebben wij te vaak voorkeuren starttijd
ontvangen, wat veel tijd kostte om hier rekening mee te houden. Daar komt nu
definitief een eind aan: wij noteren geen voorkeur qua starttijd meer en
verwachten deze ook niet meer binnen te krijgen. Nogmaals het verzoek,
het worden er weer steeds meer die voorkeuren doorgeven…
Ruiterpaspoort: Voor het rijden van een F-proef heeft elke ruiter een
FNRS/KNHS-Ruiterpaspoort nodig! Geen paspoort? Vraag om een
aanvraagformulier bij de bar op de manege of kijk op de website www.knhs.nl
Theorie: Bij de 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) hebben afgesloten, bij de 2e x praktijk hoort een theorie gedeelte. F10
of hoger: vraag na bij de Evenementencommissie. Na afronding van een
niveau, wordt er een vaantje uitgedeeld.
Kleding: kijk op onze site!
Afronden niveau: Voldoenden punten (210 of hoger), bij: F1 en F2 - 1x,
F3 t/m F8 - 2x, F9 en hoger - 3x.
Pony-Paardenkeuze: 3 verschillende pony’s/paarden, allen moeten op de
lijst van je les staan. De juiste indeling hangt in het gangetje tussen de stal

gang en de kantine. Je mag een 4e keuze maken buiten de indeling, maar
voorwaarde is wel dat je dit even overlegt met je instructie. Indien er in de 3
keuzes toch buiten de leslijst wordt ingeschreven, verwachten wij een
motivatie per email òf goedkeuring van je instructie. Twijfel je over je keuze?
Overleg met je instructie!!!! Inschrijvingen die niet aan bovenstaande voldoen,
worden gecanceld. Let op: alle keuzes zien wij als gelijk (dus niet: 1 het
liefste, 2 iets minder, 3 liever niet……).
Kies een pony of paard die bij je lengte, bouw en rijervaring past!
Schrijf geen pony of paard in waar je nog nooit op hebt gereden!
Voorlezen: Voor de ruiters t/m F3 zal de instructie de proef voorlezen. Indien
de instructie afwezig is, zorgt de EC voor een voorlezer.
F4 of hoger? Wij verwachten van de ruiters dat zij zelf een voorlezer regelen.
Kosten: contant betalen aan tafel secretariaat
Manege paarden en pony's € 10,-Eigen/Lease paarden en pony's € 7,50

Regels waar iedereen zich aan dient te houden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uur voor je starttijd melden aan de tafel van het secretariaat.
Zorg dat je contant geld bij je hebt, je kunt bij ons niet pinnen.
In de ochtend je starttijd checken op www.hofruiters.nl
Er wordt niet meer geknot bij manegepaarden – pony’s. Eigen of
Lease mogen dit wel. Jury beoordeelt hier niet op.
Uiterlijk 3 kwartier voor je starttijd de stal in. Je hebt dan ruim
de tijd om te poetsen, zadelen en in te rijden.
Poetsen en zadelen: alleen in de stal! Niet in de gang, buiten of
op de poetsplaats bij de kleine bak.
Gereden? Afsponsen, hoeven uitkrappen, pony of paard op stal.
Rust voor hem of haar! Bit goed schoonmaken, zadel, dekje,
hoofdstel opruimen. Vergeet je eigen spullen niet!
Inrijden maximaal 15 minuten.
Opstappen / afstappen / overnemen in de kleine bak (A-C lijn)
Laat de pony’s en paarden met rust als je niet bezig bent met
bovenstaande.
De regels worden gehandhaafd en dus gecontroleerd!!!

Vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten!
wedstrijd.hofruiters@outlook.com of info@hofruiters.nl

Rijvereniging de Hofruiters, wedstrijdcommissie
www.hofruiters.nl

