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Afvaardigingsbrief

Beste deelnemer,
Van harte gefeliciteerd met jouw fantastische prestatie op het Regiokampioenschap. Je hebt je
hiermee geselecteerd voor de KNHS-Indoorkampioenschappen 2022 op het Nationaal Hippisch
Centrum in Ermelo.
Het programma van de KNHS-Indoorkampioenschappen is te vinden op
www.indoorkampioenschappen.nl
Inschrijven
Je moet je nog wel even inschrijven voor het KNHS-Indoorkampioenschap waarvoor je
geselecteerd bent. Dit kan via Mijn KNHS (www.mijnknhs.nl). Let hierbij op dat je dit doet voor de
sluitingsdatum. Op www.indoorkampioenschappen.nl vind je alle informatie over de
kampioenschappen waaronder het vraagprogramma waarin de sluitingsdatum per kampioenschap
vermeld staat. Zodra de sluitingsdatum is verlopen voeren wij controles uit op de
startgerechtigdheid van alle deelnemers. Nadat deze zijn voltooid wordt je inschrijving in Mijn
KNHS op ‘definitief’ gezet.
In de week voorafgaand aan jouw kampioenschap ontvang je per e-mail de benodigde
startinformatie. Het is verstandig om nu alvast te controleren of je e-mailadres goed vermeld staat
in Mijn KNHS.
Vind je het leuk als er iets meer over jou en je paard of pony verteld wordt als jullie in de ring
verschijnen? Download dan het omroepformulier op www.indoorkampioenschappen.nl en mail het
ingevulde formulier met een leuke foto van jou en je paard/pony naar
eventmanagement@wivaldi.com.
Afmelden
Wanneer je niet kunt deelnemen aan het KNHS-Indoorkampioenschap vragen we je dit zo spoedig
mogelijk per e-mail door te geven aan het bestuur van jouw regio én aan de afdeling wedstrijden
van de KNHS, via wedstrijden@knhs.nl. Wij kunnen dan een reservecombinatie blij maken.
Reservecombinaties worden opgeroepen tot 48 uur voorafgaand aan het kampioenschap.
Houd er rekening mee dat je als geselecteerde combinatie voor het KNHS-Indoorkampioenschap,
niet mag uitkomen op andere wedstrijden op de dag van het kampioenschap, ook niet na
afmelding.

Startlijsten
De startlijsten worden de maandag voor het betreffende KNHS-Indoorkampioenschap na 16.00 uur
gepubliceerd op wwww.indoorkampioenschappen.nl. Vervolgens worden eventuele wijzigingen
elke dag na 16.00 uur verwerkt.
Stalling
Je hebt de mogelijkheid om een stal te reserveren op het KNHS-centrum. De kosten hiervoor
bedragen € 47,50 per stal per dag. Reserveren kan tot 14 dagen voor het kampioenschap via de
link in het vraagprogramma, en op ww.indoorkampioenschappen.nl.
Let op: reserveren is geen garantie voor een toewijzing van een stal. De uiteindelijke toewijzing
vindt plaats op basis van een verdeelsleutel.
Omdat het aantal stallen beperkt is zal de vraag groter zijn dan het aantal beschikbare stallen. In
de omgeving van het KNHS-centrum zijn meerdere locaties waar stallen gereserveerd kunnen
worden. Een overzicht hiervan is terug te vinden op ww.indoorkampioenschappen.nl.
Alle informatie over de KNHS-Indoorkampioenschappen, vraagprogramma, omroepformulier,
stalling kun je rustig nalezen op onze website www.indoorkampioenschappen.nl.
We zien uit naar je deelname aan de KNHS-Indoorkampioenschappen en wensen je alvast veel
succes!
Met vriendelijke groet,

Gerard Arkema
Manager Wedstrijdsport

