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Onori Team Challenge 

Zaterdag 25 mei 2019 

Z1, Z2 & ZZ-Licht 

Voor het vijfde jaar wordt het NK Dressuur Gelderland georganiseerd op het KNHS Centrum 

in Ermelo. Alle klasse van de Dressuursport komen in actie. Voor de vierde keer wordt dit 

jaar de Team Challenge verreden op zaterdag 25 mei 2019. 

Wie kan er mee doen: 

De teams bestaan uit 3 ruiters en iedereen rijdt een proef op Z1, Z2 of ZZ-Licht niveau. Ruiters mogen 

zelf hun team samen stellen.  Alle variaties zijn mogelijk: je kunt een team maken met alleen Z1 

proeven of twee Z1 proeven en een ZZ-licht proef. In het team mag ook 1 pony combinatie worden 

opgenomen. 

Ruiters mogen alleen in hun eigen klasse starten. De proef dient uit het hoofd gereden te worden. 

Het losrijden en de wedstrijd zijn op zand. Het is niet mogelijk om stallen te huren.  

De Onori Team Challenge is niet voor winstpunten en 

paarden/pony’s moeten minstens 6 jaar oud zijn. Het team 

draagt een naam (mag een sponsor naam zijn) 

De te rijden proeven zijn als volgt: 

 Z1: proef 23 

 Z2: proef 27 

 ZZ-Licht: proef 31 

De uitslag: 

Het team met de hoogste gemiddelde score is de winnaar 

van de Onori Team Challenge. 

Bij de prijsuitreiking komen de beste 3 teams te paard terug 

in de piste. Het  streven is om de prijsuitreiking te laten 

plaatvinden in de hoofdpiste voor aanvang van de Lichte 

Tour Kür op muziek. Dit is afhankelijk van programma 

wijzigingen.  

Prijzen: Alle teamleden van het winnende team ontvangen een waardebon t.w.v. € 100,- van 

www.theluxurygift.nl. 

Inschrijven: 

Inschrijven kan vanaf woensdag 17 april 10:00 uur tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 via www.nk-

dressuur.nl. Kosten voor deelname zijn € 50,- per team er kunnen totaal 9 teams deelnemen. De 

inschrijving sluit op vrijdag 17 mei 2019 of wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. 
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