Een Enjoy the Ride rit is gericht op plezier en ontspanning en heeft geen wedstrijdelement. Deze vijf
spelregels zijn opgesteld om jou te helpen met een soepele organisatie. Deelnemers die zich inschrijven via
knhs.nl gaan akkoord met de ‘Spelregels voor deelname aan Enjoy the Ride ritten’ en daar kun je ze dus op
wijzen. Heb je vragen? Kijk dan in het draaiboek of neem contact op met de afdeling Recreatiesport van de
KNHS. Dat kan op telefoonnummer 0577-408360 of mail naar recreatiesport@knhs.nl.

Iedere organisator maakt en beheert zijn ritpagina op de
Enjoy the Ride rittenkalender op www.knhs.nl. Deelnemers kunnen zich uitsluitend inschrijven via dit systeem. Daarmee gaan ze akkoord met de spelregels voor
deelname en wordt het lidmaatschap van de KNHS automatisch
gecontroleerd. Vermeld op je ritpagina altijd tot wanneer de
inschrijving (kosteloos) geannuleerd kan worden.

In het geval van ernstig letsel of overlijden van een
paard kun je het protocol ‘Ernstig gewond of gestorven
paard’ uit het Algemeen Wedstrijdreglement gebruiken.
Daarin staat precies beschreven hoe je moet handelen.
Omdat er geen juryvoorzitter of Federatievertegenwoordiger
aanwezig is neem jij als organisator die rol uit het protocol op je.
Vergeet niet om zo snel mogelijk (op een geschikt moment)
contact op te nemen met de KNHS om het voorval te melden.

De eerste Enjoy the Ride rit kost € 130 excl. BTW. Dat is
inclusief toolkit met alle benodigde materialen. Iedere
volgende rit kost nog maar € 50 excl. BTW. In ruil daarvoor geeft de KNHS advies, zorgt voor een goed functionerende inschrijfmodule en landelijke promotie van zowel het
concept Enjoy the Ride en de ritten. Dat gebeurt via diverse
media (KNHS, social en hippisch) en paardensportevenementen.

Iedereen kan zich inschrijven voor een
Enjoy the Ride rit, mits aan de spelregels
voor deelnemers wordt voldaan. Als organisator ben je zelf verantwoordelijk voor het
aantal inschrijvingen, de betalingen en het aanvragen
van de benodigde vergunningen of toestemmingen. De
hoogte van het inschrijfgeld bepaal je zelf. Deelnemers
die lid zijn van de KNHS krijgen altijd €5 korting.

De organisatie van een Enjoy the Ride rit is
primair voorbehouden aan KNHS
verenigingen en FNRS Ruitersportcentra.
De startlocatie moet goedgekeurd zijn door de
Stichting Veilige Paardensport. Is de locatie niet te
keuren? Dan moet het aan de volgende eisen voldoen:

 Het terrein waar de eventuele welzijnscheck
plaatsvindt en waar wordt opgezadeld en
opgestapt mag niet omheind zijn met prikkeldraad;

 Er moet voldoende veilige parkeerruimte zijn voor
de deelnemers;

 Er moet water aanwezig zijn voor de paarden;
 Er is een veilige ontsluiting naar de route.
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