Nieuwbrief stal Agnes
Ma a r t 2018
J a ar g a ng 2, numm e r 6a

Nieuwsbrief (Extra Editie)
Concours bij Stal Agnes

Inhoud:
Nieuwsbrief (extra editie)
Concours bij Stal Agnes (regels)

Er is veel vraag naar hoe het concours moet verlopen, daarom goed om hier wat aandacht aan te besteden,
zodat het hopelijk voor iedereen duidelijk is.
Vind je het leuk om mee te doen aan het concours, geef je dan op! Het is leuk en bovendien ook heel
leerzaam!
-

De opgavelijst hangt op het informatiebord, vul hier duidelijk je volledige naam in, de proef die je
wilt rijden, en de pony/paard op wie je wilt rijden. Je moet ook een 2e voorkeur opschrijven. Het
kan zijn dat je 1e keus pony/paard onverhoopt ziek is of te vaak moet rijden op een dag, dan
kunnen we met de planning uitwijken naar je 2e keus.

-

Wij streven er naar om 4 dagen van te voren de startlijst klaar te hebben. Deze kan je inzien op
onze website: www.stal-agnes.nl Je kunt hier zien hoe laat je aan de beurt bent.

-

Op de dag zelf zorg je in ieder geval voor dat je een uur van te voren aanwezig bent.

-

Als eerste meld je je aan bij het secretariaat (boven de kantine). Hier lever je je ruiterpaspoort in
(vergeet deze niet mee te nemen!) en kun je de betaling voldoen.

-

De kosten bedragen €10,00 voor een normale proef en €12,50 voor een proef met theorieexamen. Als je theorie moet doen, geef dit dan ook aan op de opgavelijst.

-

Daarna kun je bij de inrijbak vragen aan diegene die daar aanwezig is, of we op tijd lopen.

-

Dan kun je vervolgens je pony/paard klaar gaan maken. Hou er rekening mee als je nog wilt
vlechten dat je dan nog meer tijd nodig hebt. Ga er niet zomaar vanuit dat diegene die voor jou
was de pony al heeft ingevlochten, hoewel dit wel vaak het geval is. Plm. 10 minuten voor de
proef mag je gaan inrijden.

-

Een wedstrijdtenue is wel mooi J maar niet verplicht wanneer je deelneemt aan de proeven F1
tot F12, maar het dragen van veilige kleding wel. Dit bestaat uit een rijbroek, een paar rijlaarzen of
jodphur schoenen met gladde chaps en een veiligheidscap.

of zoek ons op op facebook!

-

Als je te laat bent voor je proef, maar hebt je al wel aangemeld, dan krijg je de kans om als laatste
van de startlijst je proef alsnog doen. We willen graag de originele planning aanhouden en kunnen
op de dag zelf niet schuiven.

Stal Agnes

-

Als blijkt dat je toch niet kunt meedoen aan een wedstrijd waarvoor jij je hebt ingeschreven moet
je dit zo snel mogelijk melden, zodat anderen de kans krijgen om in jouw plaats te starten. Indien
je je afmeldt korter dan 24 uren van tevoren, dan dien je alsnog het inschrijfgeld te betalen. Dit
wordt in dat geval automatisch geïncasseerd bij het innen van het lesgeld.

Komende
evenementen

¨
¨

¨

Zondag 18 maart:
Concours Dressur (proef
B)
Zaterdag 24 maart:
Startend met het
Bixieparcour met daarna
aansluitend het
programma
springenparcour
Aanmelden via Agnes of
de lijst op het prikbord!

We zitten ook op het web!
www.stal-agnes.nl

Prinsenweg 16,
7671 EC Vriezenveen
Telefoon:
0546-561215
06-51207904
E-mail:
info@stal-agnes.nl
Vrijwilligers:
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com
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Kijk voor meer informatie ook nog even hier:
http://www.stal-agnes.nl/page/13/fnrs-concours-reglement.htm

(op onze website)

