WEDSTRIJDDAGEN 2020
O 11 april 2020 (zaterdag) middag*
O 20 juni 2020 (zaterdag) middag*
O 22 augustus 2020 (zaterdag) middag*
O 26 september 2020 (zaterdag) middag*
*Kruis aan welke wedstrijd(en) je mee wilt doen!!
Rijd je 3 van deze wedstrijden mee kun je in aanmerking komen
voor de titel “Clubkampioen” Rijd je ze alle 4 valt de wedstrijd met
de minste punten af. Hang jij straks ook op de “Wall of Fame” ?

INSCHRIJFFORMULIER

GEGEVENS

Onderlinge wedstrijden 2020

Naam ruiter/amazone:
Leeftijd:
GSM: 06-

SPELREGELS
•

•
•

•
•
•
•

Jij en je pony zien er mooi uit,
compleet verzorgd met zadel,
hoofdstel, cap, (wedstrijd) rijkleding
en rijlaarzen of rijschoenen met
chaps.
Je bent netjes op tijd om je pony los
te werken, zie het wedstrijdschema.
Als je toch niet kunt meld je af via
06-10894305 (Carla) <24 uur voor
wedstrijddag moet je toch wedstrijd
betalen.
Je houd rekening met de andere
deelnemers en kijkers.
Zorg dat je het proefje kent en regel
ook iemand die de proef voor je
voorleest.
Nodig familie en vrienden uit om te
komen kijken, kantine is open.
Op de wedstrijddag zelf kun je vóór
de proef betalen a €7,50 voor leden
en € 12,50 niet leden Burchtruiters.

Lid van de Burchtruiters? Ja / nee *
Naam pony / paard :
Correct geënt volgens KNHS norm:
Ik wil meerijden op mijn pony* / paard* in de categorie:

Bixie / BB / B / L1 / L2
Ben je 18 jaar of ouder val je automatisch onder de paarden, ook
al rijd je een pony. Omcirkel de categorie welke jij rijden wil.
*Kruis door wat niet van toepassing is

EXTRA

CONTACT
TELEFOON:
06-10 894 305 (Carla)

Houd facebook in de gaten voor de startlijsten,
veranderingen en bijzonderheden!

WEBSITE:

www.burchtruiters.nl
E-MAIL:

info@lcranch.nl

Doe jij ook mee? We zien je graag op de club terug.
Tot snel, secretariaat “De Burchtruiters”

