Jeugd Stimuleringsplan Groningen!!
Het JSP Regio Groningen, staat aan de vooravond voor een totale verandering. Wij
hebben nu een aantal jaren op een bepaalde manier onze JSP gedraaid, maar we
willen een stapje anders, met de tijd mee en wat vernieuwing.. Dit plan wordt
uitgewerkt dit aankomende jaar, zodat we volgend jaar daar mee kunnen starten!!
Maar 2018 voeren we al wat veranderingen door!, voor dat je je opgeeft lees het
even goed door!!
Jeugdstimuleringsplan 2018
Jeugd stimuleringsplan 2018 Wat is het jeugdstimuleringsplan?
Het JSP is er voor de jeugd, wij hopen hierdoor jonge ruiters nog meer te
stimuleren, hun mooie sport te beoefenen en ze hierdoor op een hoger niveau te
laten komen.
Wat bieden we:
10 lessen
5 voor de vakantie 5 na de vakantie en die zijn om de week!!
Kosten:
De kosten voor deze lessen worden € 175,- Voor 10 lessen
Voor wie is het bedoeld:
Dit jaar nieuw! de junioren tot en met 18 jaar en we willen daarbij de senioren van
18 tot en met 25 jaar!! (hierbij de kanttekening mocht hiervoor maar een of twee
opgave's zijn dan, overleggen we of je mee wilt rijden gewoon op je niveau!!)
Voorwaarden
Met paard/ pony Pony’s vanaf cat; C.

Ruiters moeten zelf B+5 in de zijn in de disiplines waar ze zich voor
opgeven dan kunnen ze meedoen met hun paard/pony Dus! het is voor
ruiters vanaf B/ZZL dressuur , B/ZZ springen.
Hoe gaat het in zijn werk:
Ruiters mogen zich opgeven voor beide disciplines, springen en/ of dressuur.
De ruiters die zich hebben aangemeld, daar wordt even contact mee opgenomen
( zonodig wordt er voorgereden)
Voor de deelnemers van JSP 2017 geld! Jullie mogen je weer inschrijven voor JSP.
Jullie worden verder niet gebeld door de instructie, wij weten hoe jullie rijden en
wat jullie inzet is.
Maar bij heel veel opgave!! gaan we wel een selectie uitschrijven!!
De lessen worden gegeven voor de dressuur door:
Corrie Rave in Nieuwe Pekela en Winschoten ( ma- avond winschoten- woe- avond
Nieuwe Pekela )
Odillia Arkema op woe - avond ( do -avond )
Voor het springen is dit :
Rianty Zwart in Oostwold. Dinsdagavond
Lesavonden! onder voorbehoud.
Data van de lesavonden:
les 1 week 19 ( 7/13 mei)
les 2 week 21 ( 21/27 mei)
les 3 week 23 ( 4/10 juni)
Activiteit!! week 24 Bewustwording! voor alle groepen ( info Volgt )
les 4 week 25 ( 18/24 juni)
les 5 week 27 ( 2/8 juli)
Activiteit !! week 28 maandag 9 juli proefgerichte training voor dressuur
Kampioenschap in Nieuwe Pekela!
Activiteit !! week 28 voor het springen ( info volgt)
——————— Zomervakantie———————————
les 6 week 37 ( 10/ 16 sept)
les 7 week 39 ( 24/30 sept)
les 8 week 41 ( 8/14 okt )
Activiteit!! week 42 voor alle groepen ( info volgt)
les 9 week 43 ( 22/28 okt)
les 10week 45 ( 5/11 nov)
Dan volgt er nog een laatste activiteit met alle groepen en waarschijnlijk samen met
KNHS Friesland!!

Activiteiten:
Wij Stimuleren ook dat de ruiters als groep gezamenlijk iets gaan doen! Buiten de
lessen om hebben wij een extra activiteit.( wij vinden dat als je aan de JSP
mee doet, je de activiteiten ook moet volgen!! uitzondering ziekte/
school)
Wij streven ernaar dat we de activiteiten gratis kunnen blijven aan bieden, maar het
kan mogelijk zijn omdat we de kwaliteit hoog willen houden, dat er een kleine
bijdrage wordt gevraagd.
Hoe Schrijf je je in!!
Inschrijving voor JSP gaat via het onderstaande mailadres, met invulling van alle
gevraagde gegevens
De inschrijving moet voor woensdag 25 april binnen zijn !!!!
Bij opgave krijg je ten alle tijden een bevestiging van mij !
let op!!! mocht je die niet binnen een dag hebben gekregen mail of bel me dan even
dan is hij niet aangekomen
Stuur een mail naar pr-opleidingen@paardensportgroningen.nl
met daar in de volgende gegevens:
Gegevens ruiter/amazone
Naam
Adres Postcode, woonplaats,
Leeftijd
Geef me speciaal op voor senior 18/25 .......
uit!! .......
Tel.nummer ....
Mobiel ....
mailadres
Vereniging
Gegevens Pony/paard
Naam
Leeftijd
Klasse
Combinatie nummer
Ik wil graag trainingen volgen bij:
Dressuur:
Corrie Rave
Odilia Arkema
Springen:
Riantie Zwart

of maakt me niet

Alle communicatie over het JSP gaat over de mail
bij vragen kun je bellen met Helen de Koning 06-22546824
KNHS REGIO GRONINGEN

