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Welkom
bij weer een nieuwe nieuwsbrief van LR & PC Dubbeldam EO. In deze nieuwsbrief zullen we proberen u van alle
zaken rondom onze vereniging op de hoogte te houden. Zoals activiteiten van de feestcommissies en wedstrijdcommissies, mededelingen van het bestuur en nieuwsfeiten met betrekking tot onze rijvereniging.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Schriktraining
Op 26 mei is er weer een geslaagde schriktraining gegeven op
onze vereniging. In totaal deden er wel 24 combinaties mee
aan de training! De ruiters moesten hun paard op een veilige
manier langs onder andere vlaggen, ballen, een bladblazer en
een rookgordijn leiden. De training werd gegeven door Stichting het schrikvrije paard.
Voor meer foto’s, klik hier en voor een filmpje van de tweede
groep deelnemers, klik hier.
Bixiedag
Dayna Willemse heeft samen met haar pony Zorro meegedaan aan de bixiedag van de KNHS in Ermelo.
Op de website van de KNHS staat hierover een leuk filmpje. Klik hier om het filmpje te bekijken.
Wedstrijden
24 juni
30 juni
2 september
15-16 september

Dressuur B-Z2 paarden/pony’s (Outdoor)
Mennen
Schapekop pony’s B-Z2
Schapekop paarden B-Z2

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Meedenkavond ruiterpad De Elzen
In recreatiegebied ‘De Elzen’ heeft vanaf 2008 een grote verbeterslag plaatsgevonden, diverse voorzieningen dienen
echter nog verbeterd te worden, waaronder de ruiterpaden. Hiervoor organiseert Staatsbosbeheer een meedenkavond
op dinsdag 12 juni in de kantine van onze vereniging. Iedereen is van harte uitgenodigd op deze avond mee te praten
over de mogelijke verbeteringen van de ruiterpaden.
De meedenkavond begint om 19.15 uur in onze kantine, voor meer informatie over het programma, klik hier.
Oefenspringen KNHS
Tijdens de Hippische Dagen in Strijen organiseert de KNHS een oefenspringparcours voor jeugd van 6 tot 18 jaar. Alle deelnemers zullen uitleg krijgen over harnachement, springen en parcourslopen.
Het springparcours wordt gereden op vrijdag 29 juni. Er kan maximaal 2 keer gereden worden en deelname kost €6,- per parcours. Voor meer informatie over
deelname, klik hier.
Kamp!
Ook dit jaar zal er een kamp gehouden worden op onze manege.
8 en 9 september kan je weer op de manege komen pony– of
paardrijden, eten, feesten en slapen.
Zaterdagavond mag iedereen aanschuiven bij het eten en DJ Enrico komt natuurlijk weer plaatjes draaien.
Voor de ruiters worden een dressuurclinic, een springclinic en een
buitenrit georganiseerd. Voor alle onderdelen kan apart ingeschreven worden.
Opgeven kan al via clinics@lrdubbeldam.nl.
Meer informatie volgt!
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
Voor mededelingen welke u graag in de nieuwsbrief geplaatst zou zien is het mailadres: nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
De samensteller behoudt zich het recht voor uiteindelijk over plaatsing te beslissen.
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