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Beste Menner. Official , Genodigde en Vriend
Zoals jaarlijks de gewoonte is krijgt u bij aanvang van het nieuwe seizoen een
overzicht van belangrijkste aandachtspunten.
X U kunt alles nalezen in het reglement, te vinden op de site, versie januari 2018.
X Deelname is geheel ten verantwoording van de menner, u dient WA verzekerd te zijn,
het blijkt dat niet alle verzekeringen Uw sport meeverzekerd, kijk dit nogmaals goed na.
X In Belgie heeft men andere verkeersreglementen dan in Ned. wat inhoud dat men 16 jaar
dient te zijn om deel te nemen met een aanspanning aan het verkeer.
X De deelnemende paarden dienen geboren te zijn in 2014 of eerder.
X Zorg dat u altijd de paspoorten van de paarden bij u hebt.
X De dierenarts zal de paarden streng keuren, onregelmatig bewegende paarden zijn
geen reclame voor onze sport( dierenwelzijnswet).
X Zorg dat uw paarden correct beslagen/bekapt zijn.
X Zorg dat uw paarden bij de veterinaire keuring aangeboden worden met hoofdstel en bit.
X De paarden zullen gewogen worden, ze dienen min. 650 kg te wegen.
X Veiligheidscap is in een aantal wedstrijdonderdelen verplicht.
X Wij wijzen U erop dat u voor Uw eigen veiligheid zorgt dat uw rijtuig voldoet aan het
minimum gewicht.
X Zorg dat U uw opgaveformulier correct en op tijd instuurt.
X op verzoek van de menners is de donatie vervallen en betaald u per wedstrijd € 60 per
inschrijving, contant afrekenen bij het ophalen van het startnummer op het secretariaat
inschrijfgeld instroomdag €35
X Tijdens de instroomdag zullen vaardigheid, trekpaardproeven, kies uw punten en een paar
hindernissen op het programma staan,
X De instroomdag houden we 29 april, echter U bent al vrijdag welkom.
X Dressuurproeven voor enkel/tweespan 8 en 10, tandem/vierspan 9 en 11
Te beginnen met 8 en 9 ,later in het seizoen 10 en 11
Dressuurproef recreatiemenner proef 2.
X Op elke wedstrijd zullen een aantal van onze sponsoren aanwezig zijn met een stand in het
strodorp
X Wilt U meer weten, bezoek de site www: powerhorsecompetition.nl
Hopend op een mooi seizoen, tot op de instroomdag
Groetend, Andrie

