In de winterperiode 2008/2009 willen wij graag proberen om een veteranencompetitie op te zetten.
Wij zijn met vier personen bezig geweest om deze competitie op te zetten en de maneges hier voor te krijgen.
Dit is ons gelukt.
De maneges die aan deze seniorencompetitie, hun medewerking verlenen, zijn:

Stal Hofs te Westendorp

Manege Marhulzen te Groenlo

PSC Lichtenvoorde te Vragender

Manege de Achterhoek te Ijzerlo

De onderlinge wedstrijden worden gehouden op:
Zaterdag 08 November 2008 bij Manege de Achterhoek Dinxperlosestraatweg 122a (7122JS) te IJzerlo
Zaterdag 27 December 2008 bij PSC Lichtenvoorde Weijenborgerdijk 34 (7134NK) te Vragender
Zaterdag 31 Januari 2009 bij Manege Marhulzen Marhulzenweg 30 (7141CS) te Groenlo
Zaterdag 14 Februari 2009 bij Manege de Achterhoek Dinxperlosestraatweg 122a (7122JS) te IJzerlo
Zaterdag 28 Februari 2009 bij Stal Hofs Ehringveld 1 (7054BP) te Westendorp (finale)
Jullie kunnen starten in de klasse B, L, M, Z en ZZ
Hoogte Klasse B is 80 cm daarna verhogen we per klasse met 10 cm
We beginnen ca 18:30 uur en rijden per klasse twee manches en daarna eventueel een barrage.
Van de vijf tellen de drie beste wedstrijden waarbij de finale altijd gereden moet worden.
Deelname is voor heren (leeftijd 40+) en de dames (leeftijd 35+)
Er wordt gereden onder de Algemene Bepalingen van Veteranen Nederland, zie website
Inschrijfgeld is 10 euro per combinatie per wedstrijd
Wanneer je iemand kent die ook graag mee wil doen, geef deze flyer dan door.
Wij zijn nog op zoek naar sponsoren
Zie ook website van Veteranen Nederland http://web.mac.com/oldridersnederland/veteranen/Welkom.html
Voor inlichtingen/ opmerkingen en hand en spandiensten, kunt u terecht bij het bestuur:
Jean Ankersmit
tel: 06-12387988 email: jean.ankersmit@hetnet.nl
Eddie Sticker `
tel: 06-22742179 email: info@manegedeachterhoek.nl
Andre Wikkerink
tel: 06-13445454 email: a.wikkerink@comveeweb.nl
Eelco Bergsma
tel: 06-21880207 email: h.bergsma9@kpnplanet.
Inschrijven min. 1 week voor de wedstrijd per email of telefoon, dit makkelijk voor u en voor ons.
Laten we er een gezellige en leuke competitie van maken met veel deelnemers.

