Aan:
Van:
Datum:

Deelnemer Autumn Desert Trail 2017
Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold & Hippisch Drenthe
28 en 29 oktober 2017

Betreft: risico deelname.
Geachte deelnemer,
U doet mee aan onze unieke rit door de stuifduinen in Appelscha.
Alleen 28 & 29 oktober 2017 krijgt u toegang tot dit gebied.
Verder is het verboden om buiten deze dagen om, het gebied met paarden te betreden.
Hippisch Drenthe organiseert deze dag in samenwerking met Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold. Zij
hebben samen een route (puzzeltocht) uitgezet door het nationaal park en natuurlijk over de mooie
stuifduinen. U komt dan ook op plekken waar u anders nooit komt. Tijdens de rit kunt u genieten van de
prachtige natuur.
Naast al dit moois is er een bepaald risico wat bij een evenement als dit komt kijken. De paarden die
deelnemen kennen elkaar niet. Wij willen we u vooraf informatie geven over een aantal situaties die u
tijdens uw rit tegen zult komen. Zo kunnen de paarden schrikken van loslopende schapen, koeien of
mederecreanten, de (geur) van reeën en vossen, de stuifduinen met hun helle licht en openheid of van
nauwe doorgangen en overhangende takken. Wees voorzichtig bij kruisende wegen er kunnen altijd mensen
aan komen die niet te zien zijn. Wij adviseren jullie om andere ruiters te paard niet te snel te passeren
daar kunnen andere paarden van schrikken, doe dit dus het liefste in stap. Ook zullen we soms door
hekken met stroomafrastering gaan. Dus wees voorzichtig!
Tijdens de rit komen we in de buurt van de grenspoel. Het is ten strengste verboden om met je
paard langs de oever te rijden en in dit water te gaan!
Er wordt van de deelnemers verwacht dat de deelnemende paarden in goede conditie zijn zodat het ook
voor de paarden een leuke ervaring is.
Verder verwachten we van de menners onder ons dat ze over de juiste ervaring beschikken voor het rijden
van een tocht als deze. De weg naar de top van de stuifduinen is voor menners goed te doen! Wel zullen
menners soms een andere route moeten nemen dan iemand te paard.
Deelname aan deze mooie en unieke rit doet u op eigen risico.
Hippisch Drenthe en Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor
eventuele letsel of schade.
***Het dragen van een cap is voor zowel ruiters als menners VERPLICHT!***
Ten slot willen we u veel plezier en een goede rit toewensen!
Namens Hippisch Drenthe en Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold.
Naam Deelnemer: (voluit geschreven)

Handtekening Deelnemer:

Ticketnr (onder QR code):

…………………………………………
…………………………….........
…………………………….........
Indien minderjarig, hieronder een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger:

