deze punten bij elkaar, dus je moet je sponsor ook weer niet afschrikken.
Sponsoren per punt is natuurlijk veel spannender, maar je sponsor kan er ook voor
kiezen voor een vast bedrag. Het is niet mogelijk om te kiezen voor een bedrag per
punt met een eind bedrag. Het is of per punt of een vast bedrag. Het minimum om
mee te kunnen doen met het evenement is €75,00. Dit dien je dus minimaal
opgehaald te hebben. Al het geld wat je opgehaald hebt kun je overmaken op ING
Driebergen NL46INGB0004116551 tnv Lis Hartel, vóór 30 november of
meenemen op de dag zelf.
Voor wie?
Dit evenement is niet alleen voor leden van Lis Hartel, maar iedereen die ook
maar een beetje kan springen en onze manege een warm hart toedraagt is van harte
welkom op 4 november op manege Lis Hartel aan de Oude Arnhemsebovenweg 3
te Doorn.
De puntentelling gaat als volgt:
Iedereen krijgt twee minuten de tijd om zoveel mogelijk hindernissen te springen
in willekeurige volgorde. Weigeren mag zoveel als je wilt, dit kost alleen veel tijd.
Een hindernis waar de balk van is afgegooid, telt niet meer mee en mag niet meer
gesprongen worden. Iedere hindernis heeft punten. Dit kan variëren van 2 tot 20
punten. Natuurlijk is de hindernis met 20 punten wel moeilijk.
Je kunt je opgeven voor 5 verschillende hoogtes, we hebben een parcours van 110
cm, 90 cm, 70 cm, 50 cm en 30 cm. Wil je hoger of juist lager springen, dan is dat
in overleg altijd mogelijk.

Hallo allemaal,
Het is weer zover, het sponsorspringen staat weer voor de deur, gewoon bij ons
zelf op de manege en wel op zondag 4 november 2018. We willen er alles aan
doen om een mooi bedrag bij elkaar te springen en het record te verbreken. Dus
we mogen hard ons best gaan doen om het bedrag van € 14.259,72 te evenaren of
te verbeteren.
Hoe gaat het sponsorspringen in zijn werk?
Leg je sponsors goed uit wat de bedoeling is en leg vooral goed uit dat het
sponsoren per punt best behoorlijk duur kan worden voor de sponsor. Het record
wat ooit gesprongen is, is 488 punten. Nu springt natuurlijk niet iedereen zomaar

Ga aan de gang en zet je in voor het goede doel. De ruiter/amazone die het meeste
geld binnenhaalt mag de Wisselbeker de “Goede Doelen sponsorbokaal” voor een
jaar mee naar huis nemen.
Opgeven:
Mail naar aanmeldingen@lishartel.nl (vermeld je naam, naam pony/paard, adres
en telefoonnummer, de stal waar je pony staat en de hoogte die je wilt springen).
Heb je geen beschikking over internet en email, neem dan contact op voor het
sponsorspringen met de manege op 0343-521807
Mocht je geen beschikking hebben over een paard of pony, maar wil je wel graag
meedoen? Met je hond ben je ook van harte welkom! Hou er dan wel rekening
mee bij het sponsors zoeken dat je veel meer punten springt!

