Nieuwsbericht
Haflingerweekend

Beste mensen,...
Verheugd kunnen we jullie meedelen dat er volgend jaar weer een Haflingerweekend georganiseerd wordt!
Een klein groepje enthousiaste organisatoren hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn met het Hoofdbestuur om de tafel
gegaan. Wensen en ideeën die aangeleverd zijn door jullie zijn meegenomen in het maken van plannen en daaruit is iets ‘ moois’
ontstaan!
Met trots kunnen wij melden dat er volgend jaar op 30 juni, 1 en 2 juli wederom een Haflingerweekend gaat plaatsvinden en wel
op een bekende locatie, nl. het terrein van de KNHS te Ermelo.
Na toestemming van het Hoofdbestuur beginnen plannen nu al wat gestalte te krijgen en een globale weergave van het weekend
ziet er als volgt uit:
We beginnen op vrijdagavond om degenen die erg ver weg wonen of op zondag niet kunnen ook
een ‘weekendgevoel’ te kunnen geven.
Denk aan clinics en dressuur op vrijdagavond, misschien wellicht vast een ronde Bestgaand.
Op zaterdag vertrouwde onderdelen maar ook een uitbreiding in de vorm van clinics Trec voor menners en ruiters.
Via het Hoofdbestuur hebben we bericht gekregen dat er toestemming is van KNHS om te starten zonder startkaart tussen de
startkaarthouders en als startkaarthouder mag je ook in een hogere rubriek een proef rijden, pak je kans denken we zo!
De zaterdag krijgt door de uitbreiding van de vrijdagavond een ander karakter doordat we meer ruimte in tijd hebben, deze willen
we benutten door o.a. Regio’s te vragen een showact op te voeren en dit in competitievorm. Ook is het uitroepen van een
‘weekendkampioen’ een gedachte, maar daar horen jullie later meer van.
Op zondag wordt er ook weer dressuur verreden en bijv wedstrijd marathon voor de menners. Er is zelfs gesproken om een
eventing wedstrijd te organiseren.
Nieuw is ook dat voor de rubriek Springen voor officiële punten kan worden gereden, ook weer samen met
recreanten in dezelfde ring.

Dus noteer in jullie agenda van 2017 : 30 juni 1 juli en 2 juli Haflingerweekend ERMELO!
We houden jullie op de hoogte middels deze website, via onze facebookpagina en natuurlijk De Haflinger Postiljon.
Met vriendelijke groet,
Commissie Haflingerweekend 2017

