
 
 

 
 
 

 

Dinsdag 4 augustus 2009 
Oefenspringen Klasse BB 

Aanvang: 17.00 uur  

Springen paarden klasse B en L 

Aanvang: 18.00 uur      

 
Klasse BB - OEFENSPRINGEN aanvang: 17:00 uur 

a. klassiek parcours 
 Inschrijfgeld a: € 5,00 (per parcours) 

 Prijzen: geen 

 
Klasse B aanvang: 18:00 uur 

a. klassiek parcours zonder barrage (wr.238 1.d), beoordeling op strafpunten en stijl  
 Inschrijfgeld: € 10,00 

 Prijzen a: € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 + regl. volgprijzen  

 
Klasse L aanvang: aansluitend B 

a. Klassiek parcours met barrage (wr.238 2.b) 

 Inschrijfgeld: € 10,00 

 Prijzen a: € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 + regl. volgprijzen  
 

WWW.INDOORNOORDOOSTPOLDER.COM 
Wedstrijdsecretariaat:  Indoor Noordoostpolder – Annelies Roebers 

KNHS nummer 51494  Barkstraat 61  
    8301 BG Emmeloord 
    Tel : 06-20886953   e-mail: paarden@indoornoordoostpolder.com 

Sluiting inschrijving:  24 juli 2009 
Inschrijfgeld:   Uitsluitend contant op de wedstrijddag 
Openstelling:   onbeperkt 
Locatie wedstrijd:   Emmeloord 
    Ruitersportcentrum Sportlaan 42a  8302 AZ 
Afmeting buiten wedstrijdring: 50x65 m  (zand-kunststof all weather bodem!) 
 
 
Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven aan bovenstaand wedstrijdsecretariaat 

 Er zal worden gereden met toestemming van de KNHS. Op de wedstrijden zijn de reglementen van de basissport van 
toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de 
federatievertegenwoordiger. 

 De behaalde resultaten komen WEL voor puntenregistratie in aanmerking 

 De inschrijving d.m.v. officiële startcoupon(s), deze dient uiterlijk een week voor de wedstrijddag in het bezit te zijn 
van het wedstrijdsecretariaat. 

 Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld (en eventuele opslagen)  te allen tijde verschuldigd conform artikel 43 van het 
wedstrijdreglement en vervalt aan de organiserende vereniging. 

 
SPRING CONCOURS voor Paarden 

OEFENSPRINGEN Klasse BB 

KLASSE B en L 
Ruitersportcentrum Emmeloord 

Indoor Noordoostpolder 

2009 

VRAAGPROGRAMMA SPRINGEN PAARDEN   
Dinsdag 4 Augustus 2009 - AVONDWEDSTRIJD   

BUITEN - zand-kunststof all weather bodem! 

mailto:paarden@indoornoordoostpolder.com


 Bij te laat betalen (na 4 augustus) wordt een opslag van € 3,00 per combinatie in rekening gebracht (conform de 
wedstrijdtarievenlijst) 

 Bij te laat inschrijven (na 24 juli)  wordt een opslag van € 3,00 per combinatie in rekening gebracht (conform de 
wedstrijdtarievenlijst) 

 Bij niet, onjuist of te laat afmelden voor de wedstrijd kan een administratieve heffing worden opgelegd door de KNHS. 
 

 

Startlijsten: www.indoornoordoostpolder.com of www.startlijsten.nl 

http://www.indoornoordoostpolder.com/
http://www.startlijsten.nl/

