
TWHCE Highpoint-programma

Hallo TWHCE-lid,

Wat leuk dat jij samen met je paard deelneemt aan ons Highpoint-programma. Je

verzamelt punten per combinatie van paard en ruiter en het paard moet een Tennessee

Walking Horse of een Tennessee Walking Horse-kruising zijn.

Voor het bijhouden van je rijtijd en voor verificatie door ons, vragen we je APP te

gebruiken en deze gegevens op te slaan. Voor rijlessen of cursussen etc. is een

handtekening van de trainer of organisator vereist. Je kunt zoveel lijsten invullen en

uitprinten als je maar wilt.

De lijsten hier bevatten een gekleurd voorbeeld van wat je kunt invullen.

Stuur de ingevulde lijsten vóór 31 december van het betreffende jaar naar ons via post

of e-mail.

Toewijzing van de punten:

● Rijden/wandelen: per 15min. = 0,25 punt

● Training in binnen- of buitenbak: per 30min. = 0,5 punt

● Les van een willekeurige trainer = 2 punten

● Les van een TWHBEA-trainer = 3 punten

● Dagcursus willekeurige organisator = 5 punten

● Dagcursus/dagrit TWHCE/TWHBEA = 10 punten

● Meerdaagse cursus willekeurige organisator = 15 punten

● Meerdaagse cursus/rit TWHCE/TWHBEA = 20 punten

● Wedstrijddeelname willekeurige organisator = 25 punten

● Wedstrijddeelname TWHCE/TWHBEA = 30 punten

● Helper/vrijwilliger bij een TWHCE-evenement: 60min.= 1 punt

Puntentotaal voor ereprijzen:

Volwassene (22 jaar of ouder) bij 100/200/300/400/500/600/700....

Jeugd (9-21 jaar) bij 50/150/250/350/450/550/650...

Kind (0-8 jaar) bij 25/75/150/225/300/375/450....

Aan het eind van het jaar wordt er een Highpoint-winnaar uitgeroepen onder alle

deelnemers in de divisie voor volwassenen/jeugd/kinderen. Als er sprake is van een

gelijk aantal punten, zullen deze deelnemers tijdens onze jaarvergadering een opdracht

moeten uitvoeren om te bepalen wie de winnaar is. Als een van deze deelnemers niet

aanwezig is, is hij of zij automatisch de verliezer. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens

onze jaarvergadering of wordt gedaan via post/e-mail.

Veel rijplezier! Liefs TWHCE😊



Naam ruiter + lidmaatschapsnummer:

Naam paard:

Tabel voor rijtijd

Datum Soort rijtijd Tijd besteed Punten

2-2-2023 Buitenrit 30 minuten 0,5 punt
15-2-2023 Grondwerk in rijvak 1 uur 1 punt



Naam ruiter + lidmaatschapsnummer:

Naam paard:

Evenement / les

Datum Locatie evenement/les Handtekening Punten

1-1-2023 Dagrit van de TWHCE op de hei M.Musterveranstalter 10 punten
5-1-2023 Grondwerkles T.Mustertrainer 2 punten


