Hulp gezocht voor de Mansour Mountain Trail
We zijn druk bezig met het ontwerpen en realiseren van een Mountain Trail in het bos naast
de stal (oude crossbos) en daar kunnen we wel wat extra handen bij gebruiken! Ben jij handig
of vind je het gewoon leuk om een steentje bij te dragen aan het bouwen van enkele
obstakels, meld je dan nu aan!
Er zijn een aantal dagen gepland waarvoor je je kan aanmelden en alle hulp is welkom. Het
gaat om de volgende data:
Zaterdag 31 juli 2021
Zondag 1 augustus 2021
Zaterdag 7 augustus 2021
Zondag 15 augustus 2021
De dagen zijn van 10:00 tot 17:00 en drinken en lunch is inbegrepen!
We maken er een leuke en gezellige dag van met mooie (natuurlijke) obstakels als resultaat.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar ela.franzke@student.hu.nl of door te
bellen/appen naar 06-14187136.
Wat is (Extreme) Mountain Trail?
Extreme Mountain Trail is een discipline die ontstaan is in Amerika rond 2000 en ook steeds
populairder wordt in Europa. Het is inmiddels een ware wedstrijdsport geworden. Ondanks
dat het woord ‘Extreme’ in de naam voorkomt, betekent dit niet dat een Extreme Mountain
Trail alleen voor gevorderde ruiters is. Zeker bij Stal Mansour willen we dat iedereen straks
gebruik kan maken van de Mansour Mountain Trail. De Mansour Mountain Trail is straks
zowel op als naast het paard af te leggen en de obstakels die de ruiter tegen komt, zijn van
diverse moeilijkheidsgraden. Het parcours draait niet om snelheid, maar juist om goede
samenwerking en communicatie tussen mens en paard.
De Mansour Mountain Trail is een goed hulpmiddel voor ruiter en paard met allerlei
‘spannende’ obstakels die zij tijdens een gewone buitenrit ook tegen zouden kunnen komen.
Het doel is dat ruiter en paard, zowel erop of ernaast, met enige behendigheid door de
verschillende obstakels heen manoeuvreren. Wederzijds respect en vertrouwen is bij het
afleggen van het parcours superbelangrijk en dit wordt bereikt door goede communicatie en
samenwerking tussen mens en paard. Niet alleen is de Mansour Mountain Trail dus een mooie
uitdaging, het kan ruiter en paard ook nieuwe skills leren voor de reguliere rijlessen en de
buitenritten doordat ruiter en paard moediger en zelfverzekerder worden, maar het is ook
vooral erg leuk!

Wat gaan we bouwen
Hieronder een kleine impressie van de obstakels die we zullen gaan bouwen tijdens de klusdagen:
Texas Two Step

Balansbalk

Stronkenoverstap

U-Turn

Greppel

Fontein

En nog meer!

