REGIOKAMPIOENSCHAP OUTDOOR
KNHS REGIO UTRECHT DRESSUUR EN SPRINGEN 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 11 juni jongstleden, het aangepaste beleid
van de KNHS voor het organiseren van meetmomenten vanaf 19 mei aanstaande en de
besluitvorming van de KNHS over de Hippiade heeft de KNHS Regio Utrecht het onderstaande
besloten.
KNHS Regio Utrecht wil heel graag een normaal regiokampioenschap organiseren, maar de
onzekerheid of dat mogelijk en haalbaar is, is momenteel te groot. Normale wedstrijden mogen
voorlopig nog niet worden georganiseerd. Het selecteren voor deelname aan regionale
dressuurkampioenschap is daardoor alleen mogelijk tijdens meetmomenten. Dat staat al vast. Of
het dressuurkampioenschap dat nu staat gepland op 10 en 11 juli als normale wedstrijd
georganiseerd kan worden, is vooralsnog onzeker. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om
het kampioenschap vooralsnog als Regionaal Meetmoment Utrecht te organiseren en deze
naam ook te hanteren.
Als ter zijner tijd blijkt dat we toch een gewone wedstrijd mogen organiseren, zullen we de naam
kampioenschap weer gaan gebruiken, de uitslagen publiceren en onze kampioenen huldigen (in
het kader van een meetmoment mogen we de uitslagen niet publiceren en ook geen kampioenen
bekend maken, noch huldigen).
Het Regionaal Meetmoment Utrecht wordt georganiseerd in het weekend van 10 en 11 juli.
Voor dit weekend is gekozen omdat het relatief dichtbij de oorspronkelijke geplande data (26 en
27 juni) ligt, het nog voor het begin van de zomervakantie van de scholen is en omdat de kans
aanwezig is dat we dan weer een ‘normale’ wedstrijd mogen organiseren. Het Regionaal
Meetmoment Utrecht wordt op verschillende accommodaties georganiseerd. Meer informatie
hierover volgt binnenkort.
Wat voor het dressuurkampioenschap geldt, geldt ook voor het eventingkampioenschap paarden.
Het eventingkampioenschap wordt georganiseerd op Hippisch Centrum de Schalm in Renswoude
tijdens een open wedstrijd op zaterdag 10 en zondag 11 juli. Wanneer er geen wedstrijd
georganiseerd mag worden, wordt dit een meetmoment.
Door de omstandigheden ontkomen we er niet aan om beide evenementen voor dressuur en
eventing in hetzelfde weekend te organiseren. Ruiters die zowel voor het Regionaal
Meetmoment Utrecht voor de Dressuur zijn geselecteerd en die ook aan het Regionaal
Meetmoment Utrecht voor Eventing Paarden willen deelnemen, worden verzocht contact op te
nemen met het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdkalender@paardensportutrecht.nl) van KNHS
Regio Utrecht. Wij zullen voor deze ruiters een oplossing proberen te vinden
Het eventingkampioenschap pony’s stond oorspronkelijk op de planning voor 29 en 30 mei in
Oudkarspel. Deze kan helaas niet doorgaan; er wordt gewerkt aan een alternatief.

Het springkampioenschap wordt conform de oorspronkelijke planning georganiseerd op
zaterdag 17 en zondag 18 juli. De kans dat we op 17 en18 juli een normale wedstrijd mogen
organiseren, is iets groter dan het weekend ervoor. Indien er in het weekend van 17 en18 juli nog
geen wedstrijden georganiseerd mogen worden, dan zal ook het springen als meetmoment
worden georganiseerd.
Zaterdag 17 juli: paarden L – M – Z - ZZ
Zondag 18 juli: pony’s ZZ – Z – M – L – B en B paarden.
KNHS Regio Utrecht wil graag een representatieve delegatie naar de Hippiade afvaardigen en is
ervan overtuigd dat dit op bovenstaande manier gaat lukken! De Hippiade 2021 wordt in
aangepaste vorm georganiseerd in de week van 16 tot en met 21 augustus.

