Secr.: Killie Annen
Kamperweg 12A
7973JW Darp
Tel: 06-51594531
E-mail:
nspsdrenthezuid@gmail.com

AAN ALLE LEDEN VAN SHETLAND PONY FOKVERENIGING DRENTHE ZUID
UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN DE 50e PREMIEKEURING
Datum:
Locatie:

zaterdag 13 augustus 2022, aanvang 9.00 uur
Manege De Vliers te Dalen

Wie mogen deelnemen?
Veulens geboren vóór 24 juli 2022
Eén- en tweejarige merries, hengsten en ruinen (mits ingeschreven in veulenboek)
Drie jaar en oudere merries en ruinen (mits ingeschreven in Cat. A of Cat. B van het stamboek)
LET OP: Alle pony’s dienen op naam van de eigenaar te staan!
Kosten deelname en catalogus
Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per pony
Catalogus kost € 2,50 voor deelnemende leden, voor niet deelnemende leden en op de dag zelf
kost
deze € 5,00 per stuk.
Betaling dient te geschieden uiterlijk op 31 juli 2022 (per bank)
Bankgegevens: NL 81 RABO 0342392786
t.n.v. S.H. Lanting inzake fokver. NSPS Drenthe Zuid
LET OP: Het is niet meer mogelijk op de keuringsdag zelf het inschrijfgeld te betalen! Alle bedragen, met
uitzondering van de boxhuur, dienen vooraf betaald te worden.
Hoe kan ik pony’s aanmelden?
Aanmelden kan tot en met 17 juli 2022
Bij voorkeur via Mijn NSPS (www.shetlandponystamboek.nl/mijn-nsps) óf via inschrijfformulier
(zie bijlage)
BVI (Bewijs Van Inschrijving) opsturen naar het secretariaat (mevr. Annen), uiterlijk 17 juli
Onderste deel inschrijfformulier ook graag ingevuld opsturen naar het secretariaat. (Mag per mail)
-

Laat geboren veulens (geboren tussen 17 juli en 24 juli) graag doorgeven via de mail

Opgeven stokmaat
Veulens: opgeven in juiste maatrubriek minimaat / kleine maat / overige maat. Zoals besloten in de
ALV van november 2018 zullen de hengst en merrie veulens samen in één rubriek gekeurd worden.
Enters: opgeven in juiste maatrubriek (via Mijn NSPS) en stokmaat doorgeven bij inleveren BVI
Twenters: opgeven in juiste maatrubriek (via Mijn NSPS) en stokmaat doorgeven bij inleveren BVI
Alle jeugdpony’s zullen worden gemeten voordat zij de baan in mogen.

Wilt u één of meerdere boxen huren van Manege De Vliers?
Kosten per box: € 15,00, contant te voldoen bij ophalen van hoofdstelnummers bij secretariaat op
de dag van de keuring.
Boxen zijn beschikbaar vanaf vrijdag 12 augustus 19.00 uur
Bij grote animo wordt het aantal boxen toebedeeld aan de hand van het aantal opgegeven pony’s.
Mocht het aantal boxen wat u aanvraagt, afwijken van het aantal wat u krijgt toebedeeld, dan
wordt u hier vooraf van op de hoogte gesteld.
Beker en rubrieksponsoring!
Zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering is er dit jaar weer de mogelijkheid tot het sponsoren
van een beker en/of rubriek. Het is nu mogelijk om een rubriek te sponsoren voor het bedrag van € 10,00.
De stalnaam zal dan ook vermeld worden bij de rubriek. Ook is er dus weer de mogelijkheid tot het
sponsoren van een beker voor het bedrag van € 15,00. U kunt uw keuze aangeven op het inschrijfformulier.
Jeugdig talent in de baan
In 2 rubrieken ( 5 t/m 10 jaar en 11 t/m 15 jaar) wordt gestreden om de titel ‘Beste jeugdige
voorbrenger van Drenthe Zuid + een uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale
Kampioenschappen in Lunteren.
Opgave kan via het inschrijfformulier of via mail (Secretariaat) onder vermelding van naam
kind, leeftijd en de naam van de pony.
Opgave graag uiterlijk op 17 juli 2022 (i.v.m. vermelding in catalogus)
Voorwaarden omtrent het voorbrengen: Shetlander maart 2011, pagina 11 of
www.nspsdrenthezuid.nl
Overige voorwaarden voor deelname aan keuring
De pony’s dienen in een juiste keuringsconditie, verzorgd en getoiletteerd, te worden
gepresenteerd
Per pony mag er één voorbrenger en één begeleider mee de baan in, graag in wit tenue
Alle dieren dienen gechipt te zijn, met uitzondering van de veulens
Alle dieren dienen op de dag van de keuring aangelijnd de manege te betreden
Indien er bij het hoofdstamboek een blokkade aanwezig is, bijvoorbeeld door een
betalingsachterstand, kunnen pony’s niet worden aangemeld voor de keuring en dus ook niet deelnemen.
De ringmeester heeft de bevoegdheid om de baan te sluiten als men te laat aanwezig is
Tijdens de keuringsdag is het niet toegestaan om plastic aan het uiteinde van de zweep te
gebruiken!
Elke inzender wordt geacht zijn/haar eigen afval/hooi etc. op te ruimen na afloop van de keuring. Er
is hiervoor een container beschikbaar.
Voor nadere informatie / inschrijving / inleveren BVI’s kunt u terecht bij:
Secretariaat:
Mevr. Killie Annen
Kamperweg 12A
7973JW Darp
Email : nspsdrenthezuid@gmail.com
Tel / WhatsApp: 06-51594531
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van fokvereniging NSPS Drenthe Zuid

Inschrijfformulier Premiekeuring te Dalen, op zaterdag 13 augustus 2022
Uw naam: _______________________________ Woonplaats: _____________________________
NB: Van al uw opgegeven pony’s dient u het “Bewijs van Inschrijving” gelijktijdig met onderstaande
aangifte mee te sturen. Streep/kruis door wat NIET van toepassing is!
Bij opgave van veulens dient u achter de “Maatcat./hoogte” te vermelden: mini, klein of overige maat.

Naam Pony

Kleur:

S/V nr.

Maatcat./Hoogte:

Geboren

Geslacht: merrie/hengst/ruin

Naam Pony

Kleur:

S/V nr.

Maatcat./Hoogte:

Geboren

Geslacht: merrie/hengst/ruin

Naam Pony

Kleur:

S/V nr.

Maatcat./Hoogte:

Geboren

Geslacht: merrie/hengst/ruin

Naam Pony

Kleur:

S/V nr.

Maatcat./Hoogte:

Geboren

Geslacht: merrie/hengst/ruin

Naam jeugdvoorbreng(st)er
Leeftijd:
Woonplaats
Naam pony

Merrie/Ruin

Eigenaar pony
S/V nr. pony

Aantallen

Prijs

Totaal

Totaal aantal pony’s

X € 5,00 =

€

Catalogus

X € 2,50 =

€

Rubriek en/of

⃣ JA, ik wil een rubriek sponsoren
Voorkeur rubriek:
……………………………………………………

€ 10,00
€ 15,00

€

bekersponsoring

……….
⃣ JA, ik wil een beker sponsoren

Gift

€
⃣ Halve pagina (a6) € 15,00
⃣ Hele pagina (a5) € 25,00

Advertentie

€

Graag in pdf aanleveren per mail bij secretariaat.

TOTAAL

€

Aantal gewenste boxen

Ik wil graag ……. boxen huren.

Opgave / info: Killie Annen, Kamperweg 12A, 7973JW Darp
mail: nspsdrenthezuid@gmail.com, Tel/WhatsApp: 06-51594531

