Een Enjoy the Ride rit is gezellig, ontspannen en vooral onbezorgd. Om jou en alle andere deelnemers een
leuke dag te bezorgen vragen we je om de volgende vijf spelregels in acht te nemen. Doe je dat niet, dan kan
de organisator van de rit besluiten om je niet te laten starten. Soms heeft de organisator van de rit
aanvullende regels, bijvoorbeeld over het huren van een paard. Natuurlijk respecteer je die ook. Heb je
vragen? Neem dan contact op met de organisator van jouw rit. De contactgegevens staan op de KNHS
website en in de bevestigingsmail die je na inschrijving ontvangt. Heel veel plezier bij jouw Enjoy the Ride rit!

Iedereen van 12 jaar of ouder kan meedoen aan een
rit. Ben je jonger dan 16, dan rij of men je onder
begeleiding van een volwassene. Als menner ga je
altijd samen met een groom op pad. Je paard of pony is
minimaal 4 jaar en in goede conditie, gechipt en in het bezit
van een geldig paspoort waaruit blijkt dat het entingsschema
is gevolgd. Meedoen is op eigen risico.

Heb je je ingeschreven maar kun je later toch niet
meedoen? Meld je dan zo snel mogelijk af.
Annuleren kan kosteloos tot de datum die bij de rit is
vermeld. Ben je te laat met afmelden of kom je niet
opdagen, dan moet je het inschrijfgeld alsnog betalen. Dat is
niet leuk maar wel logisch: er worden nu eenmaal kosten
gemaakt om jou een geweldige dag te bezorgen. Neem dus
z.s.m. contact op met de organisatie.

Bij een Enjoy the Ride rit ben je te gast op het terrein
van een ander. Daarom volg je de aanwijzingen van
de organisator altijd op, zeker als er calamiteiten zijn.
Tijdens de rit hou je rekening met andere ruiters,
wandelaars of fietsers: passeer tegenliggers in stap en
overleg altijd even over hoe je het beste kunt inhalen.

Veiligheid staat bij Enjoy the Ride ritten
hoog in het vaandel. Zorg er daarom
voor dat je mentuig, zadel en/of hoofdstel goed past en netjes onderhouden is.
Als ruiter draag je correcte rijkleding, met rijlaarzen
of rijschoenen met hak en chaps. Het dragen van
een veiligheidscap is voor iedereen verplicht, ook
voor de passagiers op een menwagen.

Bij sommige ritten is er een gratis
welzijnscheck voor je paard. Deze check
heeft een educatief karakter waarbij je
handige tips kunt krijgen. Er wordt gekeken
naar de algehele conditie van je paard en of het
goed bekapt of beslagen is. Niets om je zorgen over
te maken!
Mocht een paard echt niet fit of zelfs geblesseerd
zijn, dan kan de dierenarts (of organisator) wel
besluiten dat deelname niet verantwoord is en je
niet van start laten gaan.
Begrijpelijk, want het welzijn van paard en pony
staat altijd voorop.
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