DAWRA WEEKEND 14 en 15 September 2019

Manege Knollegruun
Hoofdstraat 33 9443 PA Schoonloo
Op zaterdag 14 september zijn wij vanaf 9.00 uur welkom op Manege Knollegruun te
Schoonloo. Er zal iemand al aanwezig zijn om jullie te ontvangen en de weg te wijzen. Om
10.00 uur heten wij iedereen welkom waarna wij om 10:15 zullen starten met het
theoriegedeelte voor de clinic Showmanship at Halter.
Zondag 14 mei 16:30 uur sluiten wij gezamenlijk af met soep en en broodje.
Voor dit weekend hebben wij er voor gekozen voor twee trainers.
Zaterdag komt Natascha Holtrop en zondag komt Gemma Nienhuis.
Na de sluitingsdatum voor het weekend zullen wij een dagindeling gaan maken.
Deze ontvangen jullie dan zo spoedig mogelijk.
We slapen in blokhutten. Er is mogelijkheid om er een tent bij te zetten, mocht je liever in
een tent willen slapen geef dat door er is plek voor een klein aantal tenten.
Algemene informatie:
 All inclusive (koffie thee frisdrank ontbijt lunch diner).
 Eind schoonmaak: veeg schoon.
Stalling / weidegang:
 Er is mogelijkheid tot 24u stalling/weidegang/paddock voor maximaal 20 paarden
 Paarden staan op stro. Vlas mag, wel zelf voor zorgen.
 Vlas mag niet op de mesthoop.
 Stalling: mesten op zaterdag wordt op prijs gesteld, niet verplicht.
 Paddock/rijbaan mest verwijderen
 Tijdstip voeren ochtend en avond in overleg met Sigrid. Zodat alle paarden tegelijk
eten krijgen.
Slaapvertrek zelf meenemen:
 Linnengoed
 Er is een wasbak aanwezig in de blokhut
Tack:
 Tack in de auto/trailer. Er is te weinig ruimte in zadelkamer.
Advies mee te nemen:
 Vliegendeken
 Zaklamp
 Warm lekker zittende kleding voor de zaterdagavond activiteit

Het bos:
 De accommodatie ligt aan het bos
 In het bos mag er vrij gereden worden (geen ruiterroutes)
 Er is een zwemvijver
 Het is een nat gebied van Drenthe, hierdoor wel kans op mugjes.
Deelname voorwaarden & Huisregels accommodatie:
• Deelname aan en aanwezigheid bij deze clinics zijn geheel voor eigen risico.
• Alle deelnemers dragen voor de onderdelen onder zadel een goed passende en juist
bevestigde cap/helm (NEN norm CE/EN 1384).
• De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen van
deelnemers of bezoekers, of voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard of
berijder tijdens de gehele duur van het DAWRA-weekend, met inbegrip van de aankomst op
en vertrek van het accommodatie terrein en directe omgeving.
• Ondergetekende verklaart dat het (de) door hem/haar ingeschreven paard(en) is/zijn
ingeënt volgens in Nederland geldende richtlijnen en dat zowel hij/zij als het/de paard(en)
tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid is/zijn verzekerd. Om het paardenpaspoort
wordt gevraagd, dus zorg ervoor dat je dit bij je hebt.
• Bij een tijdige afzegging, dat wil zeggen minimaal 48 uur voor aanvang van het weekend,
met een geldige reden en dokters- of dierenarts verklaring worden geen kosten, m.u.v.
boxhuur, berekend. Indien de deelnemer de bedoelde verklaring niet kan overleggen of niet
tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
• Indien de deelnemer nog niet aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft
voldaan, dan dienen deze voor opgave van het weekend bij de penningmeester per kas te
worden voldaan.
Huisregels accommodatie:
 Alle deelnemers dragen voor de onderdelen onder zadel een goed passende en juist
bevestigde cap/helm (NEN norm CE/EN 1384).
 Honden zijn niet toegestaan
 Op het terrein mag er niet te paard gereden worden. Op en afstappen bij 1 van de
rijbanen.
Mocht je nog vragen hebben, mail gerust!
info@dawra.nl. Het bestuur zal zorgen dat je mailtjes bij ons terecht komen.
Wij hebben er zin in, jullie ook?!
Groetjes Diana & Patricia

