1 Mei DRESSUURDAG
Naar jaarlijkse gewoonte gaat er op 1 Mei(dinsdag ) een DRESSUURDAG door.
Elk lid van R.C.Groenhove kan deelnemen.
PROGRAMMA : Voormiddag – om 8.30u : dressuur (volgens een tijdstabel)
Er zijn 2 categorieën: -manégepaarden/eigenpaarden Die verdeeld worden in reeksen;volgens niveau
Namiddag – om 13.45u :
Dressuurdemonstratie door J.Ghekiere , intern.4st.amazone, vice -kamp.v Belgie St Georges
- Om 14.u * Prijsuitreiking van de dressuur
(elke deelnemer die aanwezig is krijgt een aandenken)
15u : Jumping : Barema A met 1 Barrage (op buitenpiste)
Slot : Koppelwedstrijd

Je kunt deelnemen aan de jumping wanneer je in de voormiddag dressuur hebt gereden
INSCHRIJVEN : Voor Dressuur-Springen &Koppelwedstrijd

Gebeurt vooraf : van 1 april tot 18 april 2018 bij Katrien (geen telefonische inschrijvingen)
Zo kunnen we een tijdstabel opstellen voor het rijden van uw dressuurproef,deze wordt
uitgehangen aan het bord en staat online op de site”wedstrijden”(vanaf 26 april)
Bij inschrijving&betaling ontvang je de dressuurproef die je moet rijden .
DEELNAME: -dressuur –springen = 12€/wedstrijd met een manégepaard
8€/wedstrijd met een eigenpaard
KLEDIJ : Ruiteruniform (lange rijlaarzen,witte broek ,witte bloes/-hemd+das ,wedstrijdjas,tok met
driepuntsluiting) is NIET VERPLICHT maar aanbevolen. Ruiterkledij is wel verplicht : (lange rijlaarzen
(of korte rijlaarzen met chaps),rijbroek, neutrale bovenkledij in donkere kleur of trui van Groenhove, tok
met driepuntsluiting.
Voor de dressuur & Jumping met manégepaarden voor de Reeksen 1-2-3 is Ruiteruniform NIET
VERPLICHT - vanaf Reeks 4 WEL
Voor de dressuur & jumping met je Eigenpaard is het Ruiteruniform verplicht.
Wie kan deelnemen ?
Wanneer je reeds in de “overgang”of” kidsclub plus” rijdt , kun je deelnemen aan de dressuurwedstrijd .
Als je voor de eerste keer deelneemt , hebben we een speciale Proef voor jullie
Proef voor debutanten(reeks1 binnenpiste, met of zonder galop )
Krijg je de kriebels om deel te nemen aan je 1e wedstrijd , vraag gerust uitleg bij Katrien of lesgever.
Er is mogelijkheid om individueel te oefenen. Maak een afspraak!
Een ½ uurtje per ruiter = 14€of per2 ruiters voor een ½ uur= 25€(max.2x/combinatie )
Met sportieve groeten,
R.C.Groenhove
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