INSCHRIJFFORMULIER MAART ‘12
*aankruisen wat van toepassing is
Trainingslocatie: Voorthuizerweg 2, Nijkerk
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3 maart 2012
Show-trainingsdag met AQHA, APHA, NRHA, NCHA, NSBA en FEI jury Jan Boogaerts
Deelnemer met paard
€ 65,00
Deelnemer zonder paard
€ 40,00
Boxhuur hele dag
€ 15,00

Ik ben geïnteresseerd in: 0 Halter – 0 Longe line - 0 Walk & Jog - 0 Showmanship –
0 Western Pleasure – 0 Western Horsemanship - 0 Trail - 0 Hunter under Saddle –
0 Reining (svp aankruisen wat van toepassing is)
Ik neem een eigen DVD mee van een door mij gereden wedstrijd in de discipline:
(invullen wat van toepassing is)
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17 maart 2012
Oefenwedstrijd horsemanship, pleasure, trail, reining (€ 5,00 per start)
X horsemanship X € 5,00 =
X pleasure X € 5,00 =
X trail X € 5,00 =
X reining X € 5,00 =
Boxhuur (10.00u – 14.30u excl. voer en mestvrij achter te laten)
€ 15,00
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Voorlopige planning oefenwedstrijd:
11.00-11.30:
3 x 10 minuten Western Pleasure (dus 3 startmogelijkheden per combinatie)
11.30-12.30:
6 x 10 minuten Trail (max. 3 deelnemers per 10 minuten = 6 startmogelijkheden per combinatie)
12.30-12.50:
losrijden reining
12.50-13.00:
slepen
13.00-14.00:
6 minuten per reining combinatie
Vanaf 10.30 uur kan er losgereden worden. Tevens zal een deel van de binnenmanege beschikbaar
blijven voor losrijden.
Tarief: 5€ per start
Indien er veel inschrijvingen zijn dan zal het programma aangepast worden.
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31 maart 2012
Omgang met en aanpak van jonge paarden
Deelnemer met paard
Deelnemer zonder paard
Boxhuur hele dag

€ 35,00
€ 20,00
€ 15,00
Totaalbedrag

€

LET OP!
Alle dagactiviteiten (behalve oefenwedstrijden) zijn inclusief koffie en koek, lunch en afscheidsdrankje.
Betalingen á contant. Bij annulering minder dan 1 week voor de betreffende activiteit vervalt het recht op
teruggave; u ontvangt alsnog een factuur voor het verschuldigde bedrag.
Het is iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid in het bezit te zijn van de benodigde verzekeringen.
Pensionstal en Western Training Center Esther de Vries kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade,
diefstal of ongevallen. Deelname en verblijf geschiedt op eigen risico.
Ieder paard dient correct ingeënt te zijn.
Western Training Center Esther de Vries behoudt zich het recht voor de activiteiten te annuleren of tijden en data
te wijzigen indien er niet voldoende deelname is. Deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
Dagboxen beschikbaar op aanvraag. € 15 per box per paard per dag excl. hooi.
Alle deelnemers die een Full Service pensionstal huren krijgen 10% korting op de lessen en activiteiten.
www.estherdevries.com * www.westernrijdenvoorjongenoud.nl * www.trailerlaadtraining.nl
* Post address: Postbus 55, 6732 ZJ, Harskamp * The Netherlands *
* T: 0031 (0)6 43942154 * @: info@estherdevries.com *
* Bank: Rabobank 166842753 t.n.v. Western Training Center Esther de Vries *
* IBAN: NL98RABO0166842753 * BIC: RABONL2U * KvK: 01113148 *

Naam:

Handtekening :

Adres :
Postcode:

Plaats :

Telefoon :

e-mail :

Full Service Pension : ja

/ nee
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