Onderlinge wedstrijden vrijdag 18 en 25
oktober 2013

Beste mensen,
Op vrijdag 18 en vrijdag 25 oktober hebben we 2 speciale wedstrijd avonden.
Vrijdag 18 oktober is onze Special Olympic avond.
Deze avond is speciaal voor alle ruiters met een beperking.
Individueel laat je aan de jury zien wat je normaal ook in de les oefent. Voor iedereen is er
een passende proef of een diploma opdracht. Na opgave wordt hiervan een indeling gemaakt
De avond begint (iets afhankelijk van het aantal deelnemers) om 19.00 uur.
Prijsuitreiking is om ongeveer om 21.15/21.30 uur
Op vrijdag 25 oktober (in de herfstvakantie) is er voor de andere ruiters een mogelijkheid
om een dressuur proef te rijden. Deze proef is individueel en wordt beoordeeld door een
jury.
Er zijn 2 verschillende proeven.
De BB proef is een proef met stap, draf en galop, waarbij in de galop over de hoefslag
gereden wordt.
De L proef is een proef met stap, draf en in galop 2x een grote volte.
Bij de opgave kun je aangeven welke proef je wilt rijden.
De aanvangstijd van deze avond is afhankelijk van het aantal opgaves. Mogelijk kan dit v.a.
17.00 beginnen.
Op vrijdag 18 oktober bij de Special Olympic avond rijdt iedereen op het paard waar hij/zij
normaal in de les ook meestal op rijdt.
Voor vrijdag 25 oktober kan bij opgave een voorkeur voor een bepaald paard of pony
opgegeven worden. Elke pony loopt maximaal 3x mee. Hou daar bij je aanmelding rekening
mee. Na opgave wordt een definitieve indeling gemaakt.
Deelname kosten zijn € 12,00 p.p.
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op de bankrekening van de manege. Graag dan
even erbij zetten: wedstrijd + naam. (bankrekening nummer is: 16.22.71.875)

Mocht je verder nog vragen hebben: bel of mail even.
Als alles loopt zoals het moet komt de info ook 10 oktober online op de vernieuwde website
www.martinimanege.nl
Met vriendelijke groet,
Petra Datema

