12e Editie Onderlinge wedstrijd E.G.R.V. 2015!
(voor ruiters met paard of E-pony)!

!
!
Noteer in je agenda en zorg dat je er bij bent!!
!

Zaterdag 25 april,!
Zaterdag 9 mei en !
Zaterdag 30 mei met aansluitend feestavond!

!

De wedstrijden bestaan uit het rijden van F-proeven voor manegeruiters en KNHS-proeven voor
pension- en wedstrijdruiters. We starten met de eerste proeven om 15.00 uur. De startlijsten zullen
tijdig gepubliceerd worden.!

!
Er wordt gestart in 3 klassen:!
!

Manegeklasse: Deze ruiters rijden een F-proef, echter niet lager dan het niveau dat al gereden is.
Het behaalde resultaat wordt geregistreerd in het FNRS-ruiterpaspoort.!

!

Pensionklasse: Deze ruiters rijden een proef van de KNHS (B proef 5, L1 proef 9, L2 proef 13,
M1 proef 17, M2 proef 21 of Z1 proef 25).!

!

Wedstrijdklasse: Deze ruiters (met startpas) rijden de proef van de KNHS naar eigen wedstrijdsterkte of hoger. (B proef 5, L1 proef 9, L2 proef 13, M1 proef 17, M2 proef 21 of Z1 proef 25).!

!

Het is toegestaan in een hogere klasse in te schrijven, echter niet in een lagere. In de manegeklasse en pensionklasse is het toegestaan om met een hulpteugel (géén slofteugel) te rijden.!

!

Om kans te maken op de fel begeerde wisselbeker moet je op minimaal 2 wedstrijddagen
starten. Voor de wisselbeker worden de 2 best beoordeelde proeven meegeteld.!

!

Kosten voor deelname bedragen voor ruiters met manegepaard € 10,00 per proef. !
Voor ruiters met een eigen paard (pension- en wedstrijdklasse) bedragen de kosten € 7,50 per
proef of € 15,00 voor 3 proeven op 3 wedstrijddagen, wanneer direct vóór aanvang van de eerste
proef op de eerste wedstrijddag het volledige bedrag wordt betaald. !

!

De feestavond (met buffet) is gratis toegankelijk voor leden van E.G.R.V. en vrijwilligers. De kosten
voor niet-leden en introducés bedragen € 12,50 per persoon.!

!

Inschrijven:!
Zorg dat je er bij bent en meld je snel aan per mail: info@helmavanhoof.nl!
Vermeld in je mail onderstaande gegevens:!

!

Naam ruiter! !
!
Naam (manege)paard!!
Data deelname!
!
Klasse!!
!
!
Proef! !
!
!
Lid E.G.R.V.! !
!
Deelname feest!
!
Introducé feestavond! !

!

:!
: (manegeruiters 2 voorkeurpaarden opgeven)!
:!
: Manegeklasse / Pensionklasse / Wedstrijdklasse!
:!
: ja / nee!
: ja / nee !
: ja / nee!

Het totaal verschuldigde bedrag (inclusief feestavond!) dient op jouw eerste !
wedstrijddag, vóór aanvang van de klasse, contant te worden voldaan op het !
secretariaat (graag gepast).

