Maart 2022

Proevendag!!!
De proevendag van april is verplaatst van 2 april naar 23 april. Dit betekent dus dat de inschrijving
later is dan jullie gewend zijn; Dit is nu van ma. 4 april t/m za. 16 april. Wel sluiten we deze
supertoﬀe dag af met de ruiter van het jaar!!

Gezellige afslui�ng FNRS 2021/2022

Het seizoen wordt al�jd gezellig afgesloten met een BBQ, hoe werkt dit?
Je betaald 10,- dan krijg je: Broodje hamburger, Saté van de BBQ en stokbrood met kruidenboter! +
1 consump�emuntje voor drinken. Om 18.00 uur is de bekendmaking van de ruitercompe��e. Ben jij
als één van de eerste aan de beurt kun je nog even naar huis. Betalen bij opgave, dit kan aan de bar.
Let op: Dit is dus op 23 april!

2 uur Paasrit!

MANEGE

Maandag 18 April kun je meedoen met een paasrit! Wat moet je kunnen? Stap, draf en galop en je
bent minimaal 11 jaar oud. De rit is van 9.00 uur tot 11.00 uur incl lunch en kost 55,- De rit gaat
door bij min. 5 deelnemers en max 10. Opgeven kan van 14 tot 25 maart!! Via prikbord OF via mail.
VOL = VOL. De instructeurs delen de paarden in.

Paaseieren zoeken!
Ben jij onder de 11 jaar? Dan kun je gezellig meedoen met de paaseieren zoeken en eitje�k! Hou jij
het langst je paasei heel? de ac�viteit is op Maandag 18 april van 10.00 uur tot 12.00 uur en kost 3,opgeven kan van 14 tot 25 maart!! Op het prikbord of via de mail!

Dauwtrappen!
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag. Tussen 5.30 uur en 7.30 uur een mooie rit, aansluitend ontbijt.
Kosten: 55,- incl. ontbijt. Opgeven kan van 14 tot 25 maart!! op prikbord of via mail. VOL=VOL
ook hier geldt, beheersen van stap, draf en galop is een pré. Ook bij deze rit delen de instructeurs
de paarden in.

Ponykamp!
Ook dit jaar doen we natuurlijk weer een Ponykamp. Dit is tot en met 11 jaar. Het ponykamp is van
20 mei 16.30 uur tot 21 mei 17.15 uur. Ook hiervoor geldt; hou je mail goed in de gaten voor de
exacte �jd en informa�e!

Maart 2022

Even wat minder ﬂitss..
Onze trouwe ouwe Redetsky is niet meer op stal, veel van jullie zullen dit wel gezien hebben. De
reden hiervan is dat Redetsky is ingeslapen.. Hij was natuurlijk al wat ouder dan de meeste paarden
en dan weten we helaas dat het soms niet meer gaat. Bij Redetsky was dit helaas het geval..

Klopt jouw mailadres?
Als je lid wordt van de KNHS/FNRS dan heb je hiervoor een formulier ingevuld met je mailadres.
Je komt dan in onze ledenlijst en ontvangt mails van de manege. Wil je een mailadres toevoegen
of wijzigen geef dit dan door aan: manegebelvederenunspeet@gmail.com

Boek: Leer paardrijden met plezier
Als je meedoet met onze FNRS proevendagen, dan sluit je de even proeven af met een
theorie-examen. Hiervoor heb je het boek “leer paardrijden met plezier” nodig. Deze kun je op
de manege kopen voor €20,00 en is incl. een proevenboekje. Heb je vragen? Kijk in onze ac�viteiten
kalender bij vraag en antwoord FNRS

Jaarzegels in je paspoort
Zodra je contribu�e hebt betaald voor een nieuw jaarlidmaatschap van de KNHS/FNRS ontvang je
een beves�ging, en dat je de jaarzegel op de manege kunt ontvangen. Je ruiterpaspoort kun je
afgeven op de manege en in het weekend zal de jaarzegel verwerkt worden. Nadien kun je
je paspoort weer meenemen.

FNRS alles wat je moet weten!
Op onze site hebben wij een pagina vol met alle informa�e
van de FNRS. Wat staat hier allemaal op?
1. Algemene informa�e proevendagen
2. Huisregels
3. Rijbaanregels
4. Regels buitenrijden
Weet je iets niet of twijfel je? Bekijk dan onze site.
Daar staan antwoorden op (bijna) al je vragen.

manegebelvedere.nl
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