Beste deelnemer,
Horse Driving Kronenberg gaat over ruim een week van start op de hippische terreinen van Grandorse.
Het programma, startlijsten en de routebeschrijving komen op Hoefnet, deze zijn onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen.
Aankomst is mogelijk vanaf donderdag 12 mei vanaf 13:00
Op de stallen zitten naam stickers en er hangen lijsten bij de ingang van de stallingstenten waarop je kan zien
welke boxen voor jou zijn gereserveerd.
Stalgangen moeten te allen tijde vrij blijven.
Maak geen gebruik van materiaal van andere deelnemers.
De stallen zijn voorzien van stro (of zaagsel indien aangegeven).
Let op er is geen hooi verkrijgbaar breng voldoende hooi mee.
Bij stalling aan de wagen dient deze overdekt te zijn en stalmatten verplicht.
Faciliteiten
stroom en watertap punten zijn aanwezig
Douches en toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en ontsmet.
Laat geen eigendommen achter.
Maak gebruik van de afvalcontainers.
zaterdag en zondag vanaf 11:00 is er een frietwagen aanwezig
Overige info
Aanmelden op het secretariaat is ook mogelijk vanaf donderdag 13:00
vergeet niet om het declaratieformulier voor de paarden & grooms in te komen vullen.
Startlijsten, uitslagen, tekeningen en overige info wordt vanaf maandag 9 mei beschikbaar gemaakt via de
WhatsApp Group de link/QR code is via de mail naar de deelnemers gestuurd
zorg dat je voor 8 mei aangemeld hebt bij deze whatsapp groep, QR code is als bijlage toegevoegd
Alle info wordt ook op het officiële mededelingenbord gepubliceerd deze staat bij het secretariaat.
Hobby rijders, buitenlandse deelnemers en deelnemers die 2 combinaties starten krijgen een rijtuignummer
toegekend van de organisatie.
Rijtuignummer is op het secretariaat af te halen.
De verkenning van de trajecten is alleen toegestaan per niet-gemotoriseerd vervoer (met uitzondering van
personen met een ontheffing).
Deel je een rijtuig en/of een groom met een andere rijder en heeft dit invloed op jullie starttijden? Laat het
ons uiterlijk zaterdag 7 mei weten!
Voor alle rubrieken hebben we op zondag prijsuitreiking,
tussendoor is een prijsuitreiking voor de rubrieken die al klaar zijn.
Wij hebben er zin in en de weersvoorspellingen zien er goed uit,
tot volgende week
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