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Hierbij de info voor de eerste wedstrijd in Duiven 26 en 27 mei
Voor de 18e keer zijn we te gast in het Horsterpark
De Route: Komend via de snelweg Arnhem/ Oberhausen neemt U afslag 28 ,Duiven, daarna
borden volgen Horsterpark/ PHC
Het Horsterpark is het recreatiegebied tussen Duiven en Westervoort in, volg instructies van
parkwachten nauwkeurig op, het bivak is het zelfde gesitueerd als andere jaren
i.v.m. controle van brandweer is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte is tussen de
voertuigen op het bivak
Er is een verdeelkast voor stroom en een waterpunt aanwezig, U zult zelf voor verlengsnoeren
moeten zorgen, tevens waterbakken meebrengen.
Vergeet ook de afrastering,schrikdraadapparaat ed. niet
De aggregaten worden zondagavond afgesloten ! dus wilt u blijven tot maandag zelf een
aggregaatje meebrengen
Neem alle afval e.d. mee naar huis
Let op : indien U met een slede of band achter uw paarden naar de wedstrijd rijdt hou
rekening met stroomkabels en verlengsnoeren
Secretariaat geopend vanaf vrijdag 17.00 uur
Op het secretariaat dient U te melden of U Uw dressuurproef laat voorlezen of hem uit
het hoofd rijdt
Ontbijt en briefing zaterdag en zondag om 8.00 uur in de consumptietent
Verzoek:
Honden aan de lijn.
Tijdens ontbijt en avondeten geen honden aan tafel er zijn mensen die zich daar aan storen
Douches zijn zaterdagavond geopend in de sporthal tot 19.30 uur
Het aantal combinaties voor deze wedstrijd is 24,
De volgende trekpaardproeven zullen worden gebruikt 1-2-6-7
Enkel en tweespan dressuurproef 8
Langspannen dressuurproef 9
Eendaagsmenners dressuurproef 2
dressuurproeven worden gereden in piste 40 x 80
Voor alle duidelijkheid
Indien U 5 minuten bezig bent in een bepaalde trekpaardproef krijgt U een aanwijzing van de
jury
De paarden zullen gewogen worden, dit willen we vrijdagavond al doen zodat U
zaterdagmorgen alleen de paarden dient aan te bieden bij de veterinair
Startlijsten en tijdsindeling vanaf volgende week maandag te vinden op de site
Zoals afgesproken zal er ook een startvolgorde zijn voor het defile zondagmiddag
Hotelaccomodatie: Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921RJ Duiven
info@hotelgieling.nl.
Of Hotel Van De Valk , Duiven
Groet Andrie
i.v.m. de AVG per 25 mei ziet U in bijlage het format zoals wij deze hanteren,
lees dit goed.

