Wedstrijd middag volwassenen
zondag 24 november 2013

Beste mensen,
Na het succes van de Special Olympic avond vrijdag 18 oktober en de wedstrijdavond vrijdag
25 oktober houden we op zondag 24 november a.s. onze volwassenen wedstrijdmiddag.
Veel rij-ervaring of iets minder; het maakt niet uit.
Net als bij de Special Olympic avond en de wedstrijdavond van 25 oktober gaat het om het
plezier.
Om goed in de stemming te komen starten we om 12.15/12.30 met een buffet. Wij zorgen
voor een aantal basis lekkernijen met o.a. stokbrood, kruidenboter en een heerlijk
bleekselderij pasteitje. Vind je het leuk om ook iets lekkers mee te nemen van een quiche,
salade, toetje of wat dan ook, dan vullen we het buffet hier graag mee aan.
Om 14.00 u starten we met de wedstrijd dressuur proeven. Iedereen rijdt individueel zijn/haar
proef. Nadat iedereen geweest is geeft de jury een toelichting. Na deze toelichting mag
iedereen de proef nog een keer rijden. Rond 17.30 u sluiten we de middag af met een
prijsuitreiking.
Er zijn 2 verschillende proeven.
De B proef is een proef met stap, draf en galop, waarbij in de galop over de hoefslag gereden
wordt. Wil je zonder galop dan kan dat ook. Geef dat even aan bij opgave en dan is er een nog
proef zonder galop.
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. Geef ook even aan welke pony of
paard je voorkeur heeft. Dat zal in principe ook degene zijn waar je op mee doet.
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)
Net als bij de andere wedstrijd avonden zal de startlijst en verdere info bij actueel op de
vernieuwde website www.martinimanege.nl te zien zijn.
Mocht je verder nog vragen hebben: bel of mail even.

Met vriendelijke groet,
Petra Datema

