Fair to Horses

Wat gaan we doen?
Op 12 december 2021 organiseren wij weer een onderlinge wedstrijd. Iedereen van Fair
to Horses; bijrijder, pension- of lesklant mag hier aan meedoen. Ook aan onze jongste
ruiters is gedacht! De proeven zijn dit keer verdeeld over 7 verschillende niveaus, deze
worden gereden in een bak van 20x40 meter. Uiteraard wordt deze wedstrijd gereden
vanuit de visie van Fair to Horses. De wedstrijd zal de gehele dag duren en wij beginnen
bij het laagste niveau. Tussendoor volgen de prijsuitreikingen.
Wil je meedoen?
Geef je op door al je gegevens in te vullen op het digitale inschrijfformulier. Deze vind je
ook op onze FB pagina en op de website bij activiteiten. De verschillende proeven
hangen op het bord in de gang. De wedstrijdleiding kijkt of je proef en/of je paard keuze
op niveau zijn, en overlegt indien nodig met je instructeur. Je ontvangt een mail ter
bevestiging van je inschrijving en een mail met de gekozen proef, het reglement, en een
betaalverzoek. De kosten zijn €10,- per persoon. Je inschrijving is pas definitief zodra je
hebt betaald. De inschrijving eindigt op 21 november. Door deel te nemen aan deze
wedstrijd ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, de huis-, stal-,
en rijbaanregels en het reglement van de onderlinge wedstrijd van 12 december 2021.
Uiterlijk 1 week van tevoren ontvang je de planning van de dag en voor de lesklanten op
welk paard je rijdt.
Let op! Er kunnen maximaal 20 lesklanten meedoen, hiervoor geldt vol = vol.
Daarna plaatsen wij je op de reservelijst; mocht er een afmelding zijn, nemen wij
contact op met de 1e van de reservelijst, daarna de 2e enz.
Afmelden
Je kunt je tot maximaal 2 weken voor de wedstrijd nog afmelden (uiterlijk op 28
november), daarna is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
Oefenen
In de lessen voor de lesklanten zal er aandacht worden besteed aan het proefgericht
rijden. Tevens zal er een datum gepland worden waarop de proeven uitgelegd worden,
dmv een demo proef gericht rijden. Als je graag extra wilt oefenen op losse onderdelen,
kun je dit aan je instructeur kenbaar maken. Indien er ruimte is in het rooster, kun je
een extra les inplannen. Hiervoor kun je mailen naar lessen@fairtohorses.nl

