KRINGTRAININGEN DRESSUUR KRING EDK VOOR NAAR HET BK AFGEVAARDIGDE COMBINATIES
VRIJDAGAVOND 13 JULI PAARDEN EN PONY’S

Beste ruiters en amazones van Kring Eindhoven de Kempen,
Ook dit jaar organiseert kring EDK weer eenmalige kringtrainingen voor naar het BK afgevaardigde
dressuurcombinaties.
Onder leiding van ervaren juryleden krijgen jullie de mogelijkheid om de dressuurproef die gereden wordt
tijdens de BK eens extra te oefenen. Dit is telkens de 1e proef van de maand juli. Per combinatie wordt er een
kwartier uitgetrokken waarin jullie eerst de proef rijden welke daarna doorgesproken wordt met het jurylid.
Eventueel wordt er een bepaalde oefening of lijntje nog eens extra doorgenomen. Een begeleider mag de
proef filmen zodat het jurycommentaar meteen ingesproken wordt en je de video thuis nog eens op je gemak
kan bekijken.
Er wordt gereden in de klasse B t/m ZZL paarden en pony’s.
Locatie: Valkenswaardseweg 29 5595 XB Leende (buitenterrein, zandbodem)
In de foyer of op het gezellige terras is het mogelijk om een hapje en een drankje te nuttigen.
Aanvang: 18.00 uur
Er mag per ruiter/amazone in eerste instantie met slechts 1 paard/pony worden deelgenomen. Wanneer blijkt
dat er nog startplaatsen over zijn mag een tweede paard/pony meegenomen worden.
Deelnemers worden ingedeeld op volgorde van ontvangst en ontvangen hiervan een bevestiging.
Er kunnen slechts een beperkt aantal combinaties deelnemen dus wees er snel bij. Vol is vol!
Inschrijven dressuur dmv. E-mail naar: Corinne Latour Da-dressuur:
da-dressuur@knhskringeindhovendekempen.nl
Ovv: dressuur, naam ruiter/amazone, naam paard/pony, klasse en categorie (bij pony’s)
Sluiting inschrijvingen: maandag 9 juli 12.00 uur
De organisatie heeft het recht om de sluitingsdatum te vervroegen bij veel deelname. Vol is vol!
Toeschouwers zijn ook van harte welkom, de toegang is gratis.
Inschrijfgeld dressuurtraining €5 svp. ter plaatse betalen.
Startlijsten online: maandag 9 juli na 12.00 uur (of eerder indien het maximum aantal deelnemers eerder
bereikt is) op www.knhskringeindhovendekempen.nl en op onze facebookpagina.

