Programma Knollegruun 2019/2020
17 sept

Prinsjesdagrit volw. gev .

aanw. 10.00u

€50
€25

24 sept

Avond rit v.a. 16jr. gev. 11/2 u
Incl koffie/koek, borrel/hapje

aanvang 18.00u

6 okt

Ride and Run. Info bij Anne-Rim

aanvang 13.00u €20/30

20 okt

F-proefjes jeugd en volw.

aanvang. 13.45u

€10

22/23okt

Heen en weertje/minitrektocht 2 dagen
v.a 18 jr. gevorderde ruiters

aanw. 10.00u

€220

23/26okt

Herfstponykamp
basisschool/brugklas
4 dagen
Half gev. (st, dr. en beetje gal.)

aanw. 13.30u

€200

3 nov

Vaardigh./spr. jeugd en volw.

aanvang 14.00u

€10

24 nov

Zwarte Pieten springen jeugd

aanvang 14.00u

€10

15 dec

F-proefjes jeugd en volw.

aanvang 13.45u

€10

31 dec
31 dec

Oliebollenrace jeugd
Oudjaarspringen volw.

aanvang 10.00u
aanvang 14.00u

€0
€10

12 jan

F-proefjes jeugd en volw.

aanvang 13.45u

€10

26jan

Stamppotrit v.a. 16 jr. 2u
Incl eten

aanw. 13.30u

€38

9 feb

Verkleed spr. jeugd en volw.

aanvang 14.00u

€10

23 feb

Puberrit 12 jr. en ouder gev.
Incl pannenkoeken en ijsje

aanw. 13.30

€25

1 maart

F-proefjes jeugd en volw.

aanvang 13.30u

€10

15 maart

Verrassingstocht
v.a. 16 jr. Incl koffie/koek en eten

1½u

aanvang 12.30u

€40

5 april

Carrousel 8 pa/po (evt met 6)

aanvang 13.00u

€28
Per team

19 april

Vaardigheid/spr. jeugd en volw.

aanvang 14.00

€10

10 mei

Moederdagrit 1 ½ u

aanw. 13.00 u

€40
Per duo

3 mei

F-proefjes

aanvang 13.30u

€9

21 juni

Vaderdaglesjes ½ u

aanvang 13.30u

€18
Per duo

6/7 en 8 juni trektocht (voorlopige datum!)
In de zomervakantie houden we weer ponykampen. Deelnemers moeten de stap,
draf en galop beheersen.
8-7 13.30u t/m 11-7 13.30u Van wo t/m zat Ponykamp voor de jonge jeugd 8
t/m 12 jr (€200)
12-7 12.30u t/m 17-7 18.30u 9 tm 16 jaar (€330)
19-7 12.30u t/m 24-7 18.30u 9 t/m 16 jaar (€330)
26-7 17.00u t/m 30-7 16.00u 16 jr en ouder (incl. 2 daagse trektocht)
2-8 12.30u t/m 7-8 18.30u 9 t/m 16 jaar (€330)

Voor alle activiteiten geldt: Opgeven aan de bar en voor de proefjes en het
springen gelijk betalen.
Extra activiteiten worden aangekondigd op Knollenieuwtjes. Dit schrijven hangt
op het prikbord en ligt in de kantine. Elke 2 maanden komt er een
nieuwe Knollenieuwtjes. Hou deze in de gaten, dan mis je niks.
Ook op de bar staan activiteiten aangekondigd.
Extra activiteiten die bij voldoende animo georganiseerd gaan worden zijn:
Springles voor de gevorderde jeugd, Schriktraining, Ruiterbewijs
(onder voorbehoud), whisky en bier proeven.

