Working Equitation Wedstrijd
16.05.2020
Organisator:

Paardensport Noordwolde & Rijkunst Academie.nl

Sluitingsdatum:

16.04.2020 18:00uur

Jury:

Dave Erkamp

(WE0 + WE1)

Gemma Nienhuis

( WE0+ WE1)

Ann-Kathrin Franke (WE0)
Accommodatie:

HCE Emmen, Ericastraat 109, 7887 GD Erica
Dressur op zand , Stijl- en Speedtrail op zand

Stalling:

Alleen op aanvraag via het inschrijfformulier

Catering:

Eten(snacks) en drinken word verzorgd in de kantine

Voorlopig tijdschema:
Dag
Ochtend
Zaterdag 16.05.20 WE0 Dressur
WE0 Trail
Zaterdag,16.05.20 +prijsuitreiking
Wijzigingen voorbehouden!

Middag
Bixi Trail +prijsuitreiking
Pauze + aanpassing
Trail

Middag (na bixi)
WE1 Dressur
WE1 Trail
+ prijsuitreiking

Working Equitation Wedstrijd
16.05.2020
Aanvullende Informatie:


















De wedstrijd word volgens de actuele regelboek van de Working Equitation Holland
gereden, kort WEH! zie www.workingequitationhollland.nl
Inschrijving online via www.workingequitationostfriesland.de
Unsere Veranstaltungen
Anmeldeformulare
Anmeldeformular Emmen
Inschrijfgeld en evtl. stalling zijn tot sluitingsdatum te voldoen. De startplaats is
pas gegarandeerd naar het voldoen van de inschrijfgeld.
Een terugbetaling van het Inschrijfgeld is alleen met een bewijs van de dierenarts
mogelijk.
Het worden alleen volledig ingevulde inschrijvingen verwerkt.
Volgende Informatie komt te staan op www.paardensportnoordwolde.nl
o Tijdschema en Startlijst
2 weken voor de wedstrijd
o Trailskizzen
1 Week voor de wedstrijd
De paarden passport is bij het aanmelden in het secretariat voor te leggen.
Uitrusting voor Paard en Ruiter zie het actuel regelboek van de WEH..
ALLE ruiters zijn verplicht met cap te rijden
Er is plek voor max. 25 combinaties, bij te weinig inschrijvingen word de wedstrijd op
tijd afgelast.
De paarden moeten de in de startlijst vermeld startnummer goed zichtbaar dragen
Muziek in MP3 formaat op USB stick of CD kan worden ingeleverd bij het
secretariaat. Voor het niet functioneren van de muziek kan de organisatie niet
aansprakelijk gemaakt worden, er zal dan toevals muziek worden afgespeeld.
Elke deelnemer gaat met het inschrijven akkoord met de regelboek van de
WEH en de algemeen voorwaarden van HCE Emmen.
Op www.workingequitationhollland.nl zijn de te verrijden proeven te vinden

Working Equitation Wedstrijd
16.05.2020
Klasse WE0 – Dressur , Stijltrail
Dressurproef:

WE0 (mag worden voorgelezen)

Stijltrail:

1 week voor de wedstrijd op www.paardensportnoordwolde.nl

Startgeld:

35€

Startvolgorde: Naar ingang inschrijving, Stijtrail naar plaatsing dressur

Klasse WE1 – Dressur, Stijtrail
Dressurproef:

WE1

Stijltrail:

1 week voor de wedstrijd op www.paardensportnoordwolde.nl

Startgeld:

40 €

Startvolgorde:

Naar ingang inschrijving, Stijtrail naar plaatsing dressur

Klasse WE0 Bixi , alleen Stijltrail
Stijltrail:

1 week voor de wedstrijd op www.paardensportnoordwolde.nl

Ruiter leeftijd:

t/m 2004, als nodig onder begeleiding toegestaan

Startgeld:

15€

Startvolgorde:

Naar ingang inschrijving

