OPEN NOORD-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
VRIJ BEWEGEN EN VRIJ SPRINGEN
voor 3-, 4 jarige en oudere sportpaarden

17 maart 2012: Selectie in Manege De Driesporen te Onstwedde aanvang 13:00 uur
(juryleden Edwin Langevoort & Jannes Klock)
24 maart 2012: Selectie Manege De Rietweg Bronneger aanvang 13:00 uur
(juryleden Edwin Langevoort & Jannes Klock)
31 maart 2012: Finale in Manege De Driesporen te Onstwedde aanvang 18:00 uur
(juryleden Vai Bruntink & Benny de Ruiter)
OPGEVEN:
•
•

•
•
•
•

•

opgaveformulier te downloaden op de websites: www.fokverenigingoostermoer.nl
www.driesporen.nl
Onstwedde:
Bronneger (KWPN afd.Oostermoer)
ONNK
Klaske Halmingh
Holte 74
Molenakkers 28
9591 VR Onstwedde
9468 BM Annen
tel.: 06-22778412
tel.: 06-25 546 647
e-mail: onnk.onstwedde@hotmail.com
e-mail: info@fokverenigingoostermoer.nl
opgave mogelijk tot 7 dagen voor de betreffende wedstrijddatum d.m.v. opgaveformulier.
inschrijfgeld bedraagt:
€ 10,- per selectiewedstrijd
€ 15,- voor de finale
inschrijfgelden dienen te zijn voldaan vóór aanvang van betreffende wedstrijd.
deelname met hetzelfde paard aan het wedstrijd vrijbewegen én vrijspringen is mogelijk, maar geldt als
twee opgaven. Hoewel men voor beide onderdelen kan kwalificeren is het tijdens de finale toegestaan
slechts aan één van beide onderdelen deel te nemen.
bij te weinig deelname hebben de organisaties het recht de wedstrijden te annuleren.
Voor meer informatie kijk op:
www.fokverenigingoostermoer.nl
www.driesporen.nl

OPGAVEFORMULIER VRIJBEWEGEN/ VRIJSPRINGEN
Opgave voor de voorselectiewedstrijd:

O
O

17 maart 2011
24 maart 2011

O

O

vrijspringen

vrijbewegen

naam paard:

te koop

levensnummer
geslacht:

te Onstwedde
te Bronneger

O
O

ja
nee

:
O
O
O

merrie
hengst (geen geregistreerde dekhengsten)
ruin

kleur:

geboortedatum:

vader:
moedersvader:

eigenaar/ geregistreerde:
adres:
postcode en woonplaats:
provincie:
telefoonnummer:
e-mailadres:
•Het inschrijfgeld bedraagt:

€ 10,- per selectiewedstrijd
€ 15,- voor de finale
•Opgave is mogelijk tot 7 dagen voor de betreffende wedstrijddatum. Het ingevulde inschrijfformulier
en een kopie van het registratiebewijs opsturen aan:
Selectie Onstwedde:
ONNK
Holte 74
9591 VR Onstwedde
tel.: 06-22778412
e-mail: onnk.onstwedde@hotmail.com

Selectie Bronneger (afd.Oostermoer)
Klaske Halmingh
Molenakkers 28
9468 BM Annen
tel.: 06-25 546 647
e-mail: info@fokverenigingoostermoer.nl

Voor meer informatie kijk op: www.fokverenigingoostermoer.nl / www.driesporen.nl

