Beste Reiners,

Wij als Belgium Futurity Team zijn wederom verheugd om jullie welkom te
kunnen heten op onze show “Belgium Futurity”. Deze show wordt gehouden op de
locatie: Reining Center Meertenhof, Baexemerweg 40, 6096 AR Grathem,
Netherlands. Inderdaad jullie lezen dit goed een show die onder de Belgische vlag
verreden wordt in Nederland. De resultaten tellen dus mee voor de Year end Awards en
uiteraard ook voor de European Affiliate Championships. Deze accommodatie heeft
voor iedereen wat wils en alles zit onder één dak. Of het nu goed of slecht weer is de
wedstrijd wordt hierdoor niet gestoord.
Van maandag 18 september tot en met zondag 24 september, zullen we ons samen
met u inzetten om er een geweldig reining evenement van te maken.
Qua faciliteiten hebben we, samen met Reining Center Meertenhof, voor de nodige
optimalisaties en waar mogelijk verbeteringen gezorgd. We geven u alvast een
voorproefje met enkele punten :
•

De gelijkwaardige kwaliteitsbodems van de 2 overdekte pistes (1 inrijpiste
30x60m en de hoofdarena 35x70m).

•

Opgelet: 1 uur voor aanvang van de show wordt de wedstrijdpiste grondig
gesleept en dan worden er hier geen paarden in toegelaten. Als de show is
afgelopen wordt wederom de wedstrijdpiste gesleept. Wij hopen dan ook op
ieders begrip want, dit is uiteraard alleen om de bodem in beide piste’s van zeer
goede kwaliteit te kunnen behouden.

•

Ruime parkeergelegenheid.

•

Gelieve vooraf te laten weten of je maandag of dinsdag aan de Paid Warm Up
One of Two wil deelnemen. Per combinatie is maar 1x Paid Warm Up
toegestaan. Tijdig inschrijven want op is op!

•

Dit jaar weer een Freestyle Open klas. Er is een beperking op het aantal
deelnemers in deze klas daarom behouden wij als organisatie het recht om
inschrijvingen te monitoren. Diegene die in deze klas willen meerijden moeten
wel hun video of foto’s en hun keuze van muziek doorsturen naar het
showsecretariaat (nicole.keesen@telenet.be). Hierdoor is het dus noodzakelijk
om dit zo snel mogelijk door te geven. We zullen ook een tijd voorzien dat de
muziek getest kan worden zodat we geen verassingen krijgen tijdens deze
klasse.

•

Futurity klassen zijn open voor alle paarden en als de vader van het product is
inbetaald in het Sire & Dam Program loopt dit paard ook mee voor de Foal Award
en Sire Award. Als de vader van het product niet is inbetaald moet het product
Nomination Fee betalen en loopt het product alleen mee voor de added money.

•

Het secretariaat zal geopend zijn vanaf maandag 26 september van 12.00 u tot
18.00 u. Gedurende de volgende wedstrijddagen zal het secretariaat altijd na
18.00 u gesloten zijn. Wij zijn dan nog wel aan het werken voor de show maar
niet meer toegankelijk voor vragen van de ruiters. Gelieve deze tijd dan ook te
respecteren zodat wij er voor kunnen zorgen dat de wedstrijd perfect kan
verlopen.

•

Houdt er rekening mee dat naar gelang, de inschrijvingen het programma te allen
tijde kunnen worden aangepast door het showsecretariaat.

•

De stallen zijn geopend vanaf zondag 17 september 12.00 uur.

•

Gebruik van stroom dewelke geen zichtbaar bewijs hebben liggen zijn niet in
orde met de gemaakt afspraken rond het gebruik van elektriciteit. Kabels
dewelke op het net zouden zijn aangesloten zonder zichtbaar geplaatst bewijs
van betaling zullen zonder meer worden weggenomen en naar de bar worden
gebracht. De organisatie heeft steeds het recht om inbreuken dienaangaande
extra te beboeten ten waarden van 25 euro forfaitaire supplementaire kost. De
elektriciteit kunt u aanvragen bij Reiningcenter Meertenhof zelf en de kosten
hiervoor zijn 95,00 euro.

•

Zaterdagavond hebben we een knal fuif met onze DJ. Die dus geopend zal zijn
voor iedereen als de laatste klas en prijsuitreiking is afgelopen.

•

Zeer uitzonderlijk maar wederom worden er voor dit evenement geen
entreegelden gevraagd dus de gratis toegang is voor iedereen. Hoe meer zielen
hoe meer vreugde.

•

Informatie betreffende de locatie, wedstrijdprogramma, hotels en B&B´s in de
buurt, avondprogramma, VIP-arragenmenten, ed. vindt je op
http://belgiumfuturity.com

•

In- en eventuele uitschrijvingen gelden enkel met de hierbijgevoegde formulieren
en dit t.a.v. Nicole Keesen via e-Mail (geen Facebook of andere media) en na het
ontvangen van een schriftelijk inschrijvingsbewijs.

•

Gelieve er rekening mee te houden als u deelneemt op deze wedstrijd u akkoord
gaat met het huishoudelijk reglement van de manege Reining Center
Meertenhof.

•

De medication fee geldt alleen voor de NRHA klassen met uitzondering van de
Youth 13&Under, Youth 14-18 en Rookie L1.

•

Iedere ruiter heeft recht op een GRATIS video waar al hun runs op staan. Met
uitzondering van de PaidWarmUp klassen. Deze video’s zijn verkrijgbaar bij
Andrea Bonaga. Hier kunt u ook uw foto’s bekijken en tegen betaling bestellen.

•

Bij de prijsuitreiking is correcte westernkleding en met paard verreist: No horse,
no Hat, no Money.

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn jullie welkom op het nummer +32 (0)495 32 11 71
Ik hoop jullie te mogen begroeten voor een geslaagde deelname aan een succesvol
evenement.

Hartelijke groeten,
Nicole Keesen Show Secretary

