Nieuwsbrief DAH Noord februari 2018
Beste leden,
het is februari van het nieuwe jaar. We hebben al verschillende weertypes
gehad. Van winter tot lente, het verschilt met de week. Een Friese
elfstedentocht zit er nog niet in helaas.
We hebben een email adres aangemaakt waar u uw algemene vragen of opmerkingen naar toe
mag sturen. We streven ernaar om binnen 48 uur uw mail te beantwoorden.
dah_noord@outlook.com
Dressuur wedstrijden
Het bestuur is onlangs bij een gekomen om de plannen voor dit jaar te bespreken en in te vullen.
De wedstrijdcommissie heeft samenwerking gevonden met de KVTH en jongKVTH. Op deze
manier zal het deelnemersveld op de wedstrijden groter zijn.
De DAH kan voor dit jaar mee liften op de data die KVTH reeds bij de KNHS had aangevraagd.
Het is ons ten gehore gekomen dat er activiteiten op een zelfde datum waren gepland. Gelukkig
heeft de KVTH dit reeds opgelost zelf opgelost. De DAH staat hier buiten.
Er volgen 3 wedstrijden op 3 verschillende locaties. Elk van de wedstrijden wordt door een van de
verenigingen georganiseerd. Het zullen wedstrijden voor Haflingers, Trekpaarden en andere
koudbloedpaarden zijn waar de leden van KVTH, jong KVTH en DAH voorrang zullen krijgen op
een startplek.
Tevens zal er een competitie over deze 3 wedstrijden verreden worden. Alleen leden van de
verenigingen met Haflingers en Trekpaarden komen in aanmerking voor de kampioenstitel.
Men kan met en zonder startkaart starten.
We hopen op een prettige samenwerking en uiteraard op geslaagde wedstrijddagen.
De eerste wedstrijd vindt plaats op 24 maart bij paardensportvereniging De Stormruiters, Hoefslag
20, 9412 BH te Beilen. Je kunt meedoen tot en met ZZ-Licht. Opgave via mijnKNHS. Aanvang:
9.30.
De volgende data zijn 23 juni en 11 november. Locaties volgen nog.
Dressuur clinics
Kelly-Janine heeft voor het jaar 2018 4 dressuurclinics georganiseerd voor Haflingers,
Trekpaarden en andere koudbloeden. Hester van der Velde-ten Have zal de ruiters begeleiden
tijdens een 45 minuten durende clinic.
Hester runt samen met haar man Stal Fan de Frysted in Damwoude. Daarnaast heeft ze jarenlang
internationaal paarden getraind en uitgebracht tot ZZ-Zwaar niveau.
De data: 19 april, 3 mei, 15 mei en 31 mei vanaf 18.30.
De clinics zullen in Tolbert plaatsvinden bij de HJC manege, Hoofdstraat 53, 9356 AV te Tolbert.
Er wordt gereden in de buitenbaan (24x63m)
Je rijdt met maximaal 3 combinaties.
De kosten per 3 combinaties zijn € 15.00. Per 2 combinaties zal het € 22.50 zijn. Voorkeur voor
tijd en aantal combinaties kan aangegeven worden. Er wordt geprobeerd rekening te houden met
voorkeuren en niveaus.

Leden van DAH, KVTH en jong KVTH hebben voorrang op niet leden.
Opgave: kellyjaninebijlsma@live.nl

Verdere activiteiten
Op 15 april organiseert Marloes Imholz-Stam een vrijheidsdressuurclinic.
Niemand minder dan Eva Roemaat zal de clinic verzorgen.
Het een en ander moet nog geregeld worden voor deze activiteit.
In de planning staat dat we deze activiteit combineren met een buitenrit.
Zodra alles rond is zullen we u op de hoogte brengen.
Er staan nog meer activiteiten in de planning. Zodra de plannen concreet gemaakt zijn, zullen we u
ook hiervan de hoogte brengen,
De Algemene vergadering.
De ALV vindt plaats op 16 maart bij PSV Laarwoud, Laarweg 16, 9471 AD te Zuidlaren. U bent van
harte welkom vanaf 20.00.
In de bijlage vindt u de agenda hiervoor.
We hopen veel leden te treffen op deze avond.
Namens het bestuur.
Secretaris.
Marloes Imholz-Stam
dah_noord@outlook.com

