INFORMATIE KNHS WEDSTRIJDEN
Iedereen die daadwerkelijk deelneemt aan wedstrijden hoort in ieder geval op de hoogte te zijn van de
belangrijkste wedstrijdreglementen.
Een beknopte uitgave van een aantal reglementen zoals kledingvoorschriften, hulpmiddelen en
harnachement zijn te vinden onder de kopjes paspoort/vaccinatie en kleding/voorschriften.
Alle reglementen zijn te vinden op de KNHS site www.knhs.nl

De wedstrijdkalender wordt vastgesteld door de KNHS Regio
Utrecht, waar wij als vereniging onder vallen.
Ons doel is om bij Manege Bleijenberg maandelijks een KNHS
dressuurwedstrijd te organiseren, behalve in de zomermaanden
juli en augustus (uitzonderingen daargelaten).
Tijdens het indoorseizoen worden er KNHS springwedstrijden
georganiseerd in de klasse BB t/m Z.

Springruiter Merlijn Bleijenberg

De indoor dressuurwedstrijden bij Manege
Bleijenberg vinden plaats van september t/m april
voor de klasse BB t/m ZZL.
De outdoor dressuurwedstrijden kunnen vanwege de
grootte van de rijhal alleen t/m de klasse M2 worden
georganiseerd.
In het buitenseizoen (april t/m september)
organiseren wij ook 3 tot 4 KNHS
dressuurwedstrijden op het terrein van Manege
Laanhoeve in Nederhorst den Berg.
Bij Manege Laanhoeve is er in het zomerseizoen wel
de beschikking over een 20/60 meter ring (2x) voor de klasse Z/ZZL.
De data van de WVR-KNHS wedstrijden zijn te vinden op onze hoofdpagina onder wedstrijdkalender Regio
Utrecht en wedstrijdkalender WVR.
Op de website van de KNHS kun je alle goedgekeurde wedstrijden vinden.
Wedstrijden en startlijsten kunnen aangekondigd worden op www.knhs.nl of www.wedstrijdplatform.nl
De aankondigingen en startlijsten van de WVR wedstrijden zijn te vinden op www.wedstrijdplatform.nl
Opgeven voor wedstrijden kan doormiddel van het opsturen van het digitaal ingevulde KNHS
inschrijfformulier te mailen naar de organiserende vereniging. Ook is het mogelijk om via de KNHS-site of
de KNHS-app, bij ´Mijn KNHS´ (www.knhs.nl) je digitaal in te schrijven.
Het inschrijfformulier is te downloaden van de KNHS website of te vinden onder het kopje KNHS op onze
site.

Inschrijven voor KNHS wedstrijden gebeurt door het mailen van het inschrijfformulier naar:
Weesp Dressuur:
Weesp Springen:
Nederhorst den Berg:

weespervechtruiters@hotmail.com
wvrspringen@hotmail.com
knhs-nederhorst@hotmail.nl.

Info: Louke Volder
Info:Sandra Bleijenberg
Info: Priscilla Brouwer

06-30245488
06-18152490
06-29083340

Deelnemers die zich voor de in het vraagprogramma vermelde sluitingstermijn afmelden, zijn geen
inschrijfgelden aan de organiserende vereniging verschuldigd.
Bij afzeggingen na sluiting van de inschrijfdatum blijven de inschrijfkosten te allen tijde verschuldigd
conform het KNHS Algemeen wedstrijdreglement.
Rekeningnummer: NL58ABNA 0545021855 t.n.v. Weespervechtruiters te Weesp.
Dit geldt dus ook wanneer je een dierenartsverklaring wegens een blessure of ziekte van je paard/pony
hebt alsmede een doktersverklaring voor je eigen blessure of ziekte.
Alleen wanneer de organisatie zelf aan geeft dat je geen inschrijfkosten verschuldigd bent, dan is betaling
hiervoor niet meer verplicht.
De sluitingsdatum van de inschrijving is te vinden in het goedgekeurde vraagprogramma.
De startlijst wordt in de week vóór de wedstrijddatum gepubliceerd op www.wedstrijdplatform.nl.
Kijk altijd de ochtend of avond voor de wedstrijd nog even voor de laatste wijzigingen.
Routebeschrijving van beide accommodaties zijn te onder het kopje Home.
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