FJORDSPORT VAN “HET NEDERLANDSE FJORDENPAARDEN STAMBOEK”
Ondergetekende wenst deel te nemen aan Fjordsportweekend van 24 t/m 26 mei te Hoenderloo
Naam paard:

Levensnummer paard:

Geslacht: Hengst / Merrie / Ruin

Chipnr:

Paard ingeschreven bij Vereniging ja / nee*
Naam amazone/ruiter/koetsier:

Lid van de Vereniging ja / nee*

Tel:

Geb. datum:

Eigenaar v/h Fjordenpaard:

Lid van de Vereniging ja / nee*

Email adres:

@

Ik wil meedoen aan de navolgende onderdelen:
Vrijdag 24 mei

Workshop Drs. L.v. Vliet

(gezamenlijk)

Zaterdag 25 mei (max. 2 clinics per dag per paard)
o Springles van Jos v.d. Wal (paard min. 5 jr.)
(max. 5 per. les)

Niveau:

o

Dressuurles van Ilonka Neefs Stiphout

(max. 3 per. les)

Niveau:

o

Menles van Jos v.d. Wal

(max. 3 per. les)

Niveau:

o

Workshop: Hoe gaat een keuring, paard knippen van Auke Winters (gezamenlijk)

o

Workshop: Miriam Hofstede (materialen niet bij inbegrepen, meerdere keuzes mogelijk)
o Armband maken met paardenhaar. Prijs € 15,- per armband.
o Sleutelhanger maken.. Prijs € 15,- per hanger.
o Frontriem maken met glaskralen. Prijs €15,- per frontriem.
o Silhouette schilderij maken. Prijs per schilderij € 15,o Houten naambord maken. Prijs per bord € 15,-

o

Workshop: Ruiterfitheid van Marissa Orsel



Lezing voor deelnemers door Tamara Dorrestein van Equine Studies



BBQ

0 Vlees

(groepsles in de gymzaal) Leeftijd:
(gezamenlijk)

0 Vegetarisch

Zondag 26 mei: (max. 2 clinics per dag per paard)
o Cavaletti les van Eline Koopman
(max. 5 per. les)

Niveau:

o

Menles van Tjits Rijpkema

(max. 3 per. les)

Niveau:

o

Dressuurles van Hester Bischot

(max. 2 per. les)

Niveau:

o

Trail / WE van Hester Bischot

(max. 4 per. les)

Niveau:

o

Voltige van Eline Koopman

(groeples deelnemer max. 50 kg)

o

Oefencross onder het zadel (paard min. 5 jr.)

(max. 2 per. x)

Niveau:

o

Oefenparcours menvaardigheid

(max. 2 per. x)

Niveau:

o

Oefenparcours Horse agility parcours

o

Workshop: keuze uit verschillende artikelen door Miriam Hofstede (materialen niet bij inbegrepen, meerdere keuzes mogelijk)
o Armband maken met paardenhaar. Prijs € 15,- per armband.
o Sleutelhanger maken.. Prijs € 15,- per hanger.
o Frontriem maken met glaskralen. Prijs €15,- per frontriem.
o Silhouette schilderij maken. Prijs per schilderij € 15,o Houten naambord maken. Prijs per bord € 15,-



Lezing “Paard” van Drs. Leonie v. Vliet (gezamenlijk)

o

Buitenrit

(gezamenlijk)

Overnachten:
o Overnachten met paddock en eigen slaapgelegenheid

tent / caravan / anders:

o

Slaapplek in blokhut

(gezamenlijk, beperkte aantal slaapplekken beschikbaar, beddegoed meenemen)

o

Box voor paard € 25,- extra

(beperkte aantal stallen beschikbaar)

o

Paddock



Zaterdag: Ontbijt, lunch & BBQ



Zondag: Ontbijt, lunch

Aankruisen waarvan u gebruik wilt maken, daarna optellen en gehele invullen en overmaken op onderstaande
rekeningnummer, na betaling wordt uw inschrijving verwerkt.

Zie tarievenlijst
Starttarief hele weekend incl.
€ 100,2x ontbijt, 2x lunch, 1x BBQ, 7 consumpties
1e Fjord op naam van lid, in paddock van max. 5 m x 5 m
Zelf uitzetten met eigen schrikdraad, zelf hooi / voer meenemen voor fjord
Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord.
Deelname aan alle gewenste workshops (materialen niet inbegrepen)
Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut (beperkt aantal slaapplaatsen)
Start tarief 2de persoon zelfde fjord hele weekend incl.
€ 85,2x ontbijt 2 x lunch, 1x BBQ, 7 consumpties
Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord.
Deelname aan alle gewenste workshops (materialen niet inbegrepen)
Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut (beperkt aantal slaapplaatsen)
Groom incl. 2x ontbijt, lunch, 1x BBQ, lezingen en workshops
€ 60,Lid Vereniging komt zonder Fjord hele weekend zie groom
€ 60,e
2 Fjordenpaard zelfde deelnemer
In overleg
Starttarief alleen vrijdag
€ 30,Starttarief alleen zaterdag
€ 60,Starttarief alleen zondag
€ 60,Lid Vereniging komt zonder Fjord vrijdag incl. lezingen en workshops
€ 15,Lid Vereniging komt zonder Fjord zaterdag incl. lunch, 1x BBQ, lezingen en workshops
€ 35,Lid Vereniging komt zonder Fjord zondag incl. lunch, lezingen en workshops
€ 25,BBQ excl. drank
€ 10,Paard op stal voor hele weekend eigen hooi / voer meenemen
extra €
25,Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid
€ 160,2x ontbijt, 2x lunch, 1x BBQ, 7 consumpties
1e Fjord in paddock van max. 5 m x 5 m, zelf uitzetten met eigen schrikdraad
zelf hooi / voer meenemen voor Fjord, Incl. evt. lidmaatschap 2019
Deelname aan alle gewenste lezingen, 2 clinics per dag per Fjord.
Deelname aan alle gewenste workshops (materialen niet inbegrepen)
Overnachten in eigen caravan / tent of blokhut (beperkt aantal slaapplaatsen)
Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (vrijdag)
€ 40,Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (zaterdag)
€ 75,Start tarief Fjordenpaarden die niet op naam staan van een lid (zondag)
€ 75,Niet lid zonder paard vrijdag incl. lezingen en workshops
€ 25,Niet lid zonder paard zaterdag incl. lunch, 1x BBQ, lezingen en workshops
€ 40,Niet lid zonder Fjord zondag incl. lunch, lezingen en workshops
€ 35,Bezoekers zonder deelname alleen toegestaan bij de clinics
gratis
Workshop: keuze uit verschillende artikelen (materialen niet bij inbegrepen)
Armband maken met paardenhaar. Prijs per armband.

€ 15,-

Sleutelhanger maken. Prijs per hanger.

€ 15,-

Frontriem maken met glaskralen. Prijs per frontriem.

€ 15,-

Silhouette schilderij maken. Prijs per schilderij

€ 15,-

Houten naambord maken. Prijs per bord

€ 15,-

* Prijzen en programma onder voorbehoud
Bij niet deelnemen blijft het inleggeld verschuldigd.

Totaal bedrag

€

€

Betalen onder vermelding: Fjordenweekend 2019
Betalingsgegevens: Fjordenpaarden Gewest Oost
Bank: Rabobank IBAN Rek nr.: NL04RABO0394070631






Handtekening:
Datum:
Het programma kan worden aangepast ivm weersomstandigheden.
Sluitingsdatum 1 mei 2019
De inschrijving wordt pas definitief als de betaling is voldaan, u ontvangt een bevestiging
Vol = vol, er komt mogelijk een wachtlijst
Bij aankomst betaalt u € 10 borg voor uw overnachtingsplek en paddock, na controle op zondag ontvangt u de borg terug.

Na inleveren/sturen van het inschrijfformulier bent u het inschrijfgeld verschuldigd.
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier zijn ondertekend door ouder/voogd of eigenaar van het fjordenpaard. Aankruisen en invullen wat van
toepassing is. Insturen naar de organisatie van de activiteiten. Ondergetekende, gaat er bij inschrijving mee akkoord, dat de proeven worden
gehouden voor eigen risico. Het Ned. Fj. P. Stb. en de organisatoren nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan deelnemers en/of
hun dieren en/of hun eigendommen toegebracht, evenmin voor diefstal van hun eigendommen. In het kader van de verwerking van de I & R
gegevens, geeft u het stamboek toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor de stamboekadministratie, dit geldt dan voor
houders/eigenaren/leden. Met deze gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. De gegevens kunnen binnen de Vereniging gebruikt worden voor
correspondentiedoeleinden, verwerkingen van betaalopdrachten, keuringen, fjordsportdagen, ABOP dagen, vergaderingen en overige activiteiten.

