Tilmeldingsblanket til Wiffertsholmstævnet 2018
Navn:

Tilmeldingsblanket til Wiffertsholmstævnet 2018

_____________________________

Klub : ___________________

Navn:

_____________________________

Klub : ___________________

Adresse: _____________________________

Tlf. nr. : __________________

Adresse: _____________________________

Tlf. nr. : __________________

Postnr.:

Alder: ___________________

Postnr.:

Alder: ___________________

_________ By:_______________

Hestens navn:

_________________________________________________ _

Hest ( )
Pony
()
Islænder ( )
Hingst ( )
Vær opmærksom på at hingste skal have en særlig tilladelse til at deltage.
Lørdag, den 15. september

Stævnegebyr
)
09.00 Opstaldning
)**

Søndag, den 16. september

kr. 125,- (

kr. 25,- (

13.00 Åbning af stævnet

()

13.30 Orienteringsridning

()

14.00 Pløjning - gratis

()

Fra kl.
16.00 Spisning i teltet kr. 75,- ( )
(betales sammen med tilmelding)

_________ By:_______________

Hestens navn:

_________________________________________________ _

Hest ( )
Pony ( )
Islænder ( )
Hingst ( )
Vær opmærksom på at hingste skal have en særlig tilladelse til at deltage.
Lørdag, den 15. september

Søndag, den 16. september

09.30 Morgenparade

()

Stævnegebyr
)

kr. 125,- (

09.45 Orienteringskørsel

()

09.00 Opstaldning

kr. 25,- ( )**

09.45 Skovtur m/lange galopper ( )
09.45 Skovtur for islændere
()
09.45 Skovtur m/ en enkel galop ( )
09.45 Skovtur i skridttempo

09.30 Morgenparade

()

09.45 Orienteringskørsel

()

13.00 Åbning af stævnet

()

09.45 Skovtur m/ lange galopper ( )
09.45 Skovtur for islændere
()
09.45 Skovtur m/ en enkel galop ( )

13.30 Orienteringsridning

()

09.45 Skovtur i skridttempo

()

14.00 Pløjning - gratis

()
14.00 Ringridning

()

14.00 Forhindringskørsel

()

16.00 Parade på gårdspladsen

()

()

14.00 Ringridning

()

14.00 Forhindringskørsel

()

16.00 Parade på gårdspladsen

()

Fra kl.
16.00 Spisning i teltet kr. 75,- ( )
(betales sammen med tilmelding)

Tilmeldingsblanket tilsendes: Pia Mørch, Ingerdalsvej 13, Sørup, 9530 Støvring.
Mail: mail@sorupvvs.dk Konto nr. 9349 4567086807

Tilmeldingsblanket tilsendes: Pia Mørch, Ingerdalsvej 13, Sørup, 9530 Støvring.
Mail: mail@sorupvvs.dk Konto nr. 9349 4567086807

Betaling senest den 10. september.
Kun en deltager pr. tilmeldingsblanket.

Betaling senest den 10. september.
Kun en deltager pr. tilmeldingsblanket.

** Bemærk – kun begrænsede antal pladser.
Ved ufuldstændig tilmelding/udfyldelse af tilmelding eller manglende betaling,
registreres tilmeldingen ikke.

** Bemærk – kun begrænsede antal pladser.
Ved ufuldstændig tilmelding/udfyldelse af tilmelding eller manglende betaling, registreres
tilmeldingen ikke.

