Vraagprogramma Militair indoor springwedstrijd Amersfoort
Datum wedstrijd
Locatie
Categorie
Contactpersoon

16/02/28
MRC Marcroix, Amersfoort
Paarden springen
MRV 'te Paard!' - afdeling Amersfoort
Emailadres: rob.van.grevenhof@kpnmail.nl

Aantal parcoursen
Wedstrijdbaan
Losrijden

2 per klasse (in B, L, M voor KNHS punten)
Zandbodem (BMX), Indoor 60x20 meter
Zandbodem (Agterberg), Outdoor 60x20 meter

Rubriek
BB
B
L
M

1e parcours
Impuls paarden, eenvoudig parcours
Rijstijlparcours zonder barrage
Twee fasen parcours
Twee fasen parcours

Parcoursbouwer:

Henk Jan Drabbe

Prijzen

Eremetaal

Inschrijfgeld

• € 12,50 voor de eerste start
• € 12,50 voor elke volgende start

Inschrijving sluit op:

21 February, 2016

Tijden

Programmatijden

Ontvangst en aanmelden vanaf 09.00 uur;

Aanvang 1e rubriek 10.00 uur;

Prijsuitreiking te paard per rubriek, kort na laatste start

Na afloop van de wedstrijd is er een aangeklede borrel

Tenue

DT rij

Openstelling

Openstelling

Leden MRV “Te Paard”;

Nederlandse en buitenlandse militairen in werkelijke dienst;

Nederlandse en buitenlandse reservisten;

Burgermedewerkers van Defensie;

Personeel van het Koninklijk Staldepartement;

Personeel van de Politie;

Leden MRC Marcroix;

Genodigden

Routebeschrijving

2e parcours
Impuls paarden, eenvoudig parcours
Twee fasen parcours
Klassiek op tijd
Klassiek op tijd

http://www.mrc-marcroix.nl

Aanmelden verloopt via mijnknhs.nl of de website www.startlijsten.nl of via email: rob.van.grevenhof@kpnmail.nl. Graag bij inschrijving de volgende
gegevens vermelden:








Naam ruiter, inclusief rang en wapen/dienstvak
Naam paard
Combinatienummer
Klasse
Aantal proeven
Mobiele telefoonnummer
Email adres

Deelnemers hebben de mogelijkheid twee keer te starten in dezelfde klasse.

Beschikbaarheid paarden voor
leden van MRV "te Paard" (klasse
BB)

Voor ruiters die starten in het BB oefenparcours zijn er paarden beschikbaar vanuit MRC Marcroix.
Belangstellenden kunnen hiertoe contact opnemen met Alexander Knottenbelt (akb@karalex.nl). Voor deze groep
wordt een springles georganiseerd op MRC Marcroix om goede paard-ruiter combinaties te waarborgen.

Stalling

Er is beperkt mogelijkheid tot het stallen van wedstrijdpaard op de locatie vanaf het moment van verrijden van de
wedstrijd tot de slotactiviteit. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer dit minimaal een week voorafgaande aan het
evenement per mail is aangevraagd en goedgekeurd

LET OP:

Voor toegang tot de kazerne is een geldig legitimatiebewijs vereist !

Tot ziens op onze locatie in Amersfoort!

