Inschrijfformulier 8e internationale Lusitano keuring
22 & 23 september 2018
Gegevens paard
Naam : _________________________________________________________________________________
LN/LA nummer: ________________________________________________________________________
Vader : _____________________________

Moeder:___________________________________

Fokker : _________________________________________________________________________________
Hengst : ❑

Merrie : ❑

Ruin : ❑

Geboortedatum: ________________________________________________________________________
Chip Nummer (verplicht):______________________________________________________________
Gegevens Eigenaar/Ruiter
Naam Eigenaar : ________________________________________________________________________
Naam Ruiter : _________________________________________________________________________
Adres Eigenaar : _______________________________________________________________________
PC Woonplaats : _______________________________________________________________________
Mobiel* :__________________________________________________________________________________
* Uw telefoonnummer zal worden vermeld op de stalnaambordjes
Reservering boxen:
Geen box
Zaterdag €35,Zondag €35,Zaterdag en zondag €70,-

❑
❑
❑
❑

Voor de reservering boxen geldt vol=vol, beschikbaar op zaterdag vanaf 9.00 uur.

Uw inschrijving dient uiterlijk binnen te zijn bij onderstaand adres:
Lusitano Vrienden Nederland
T.a.v. H. Bischot
Emmerweg 43
7751 AM Coevorden

Merries en Ruinen zaterdag 23 september
•

Opnamekeuring €35,- per paard:

❑

Recente schets (niet ouder dan 6 maanden) bijvoegen a.u.b.
MODEL EN GANGEN €20,- per proef en per paard
•

Rubriek I Merrieveulens van 1 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek II Merrieveulens van 2 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek III Merrieveulens van 3 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek IV Merrie met veulen

❑

•

Rubriek V Best gefokt veulen

❑

•

Rubriek VI Gereden merries

❑

•

Rubriek VII Gereden ruinen

❑

Hengsten zondag 23 september
•

Opnamekeuring €35,- per paard:

❑

Recente schets ( niet ouder dan 6 maanden). En indien aanwezig spermiogram
bijvoegen a.u.b.
MODEL EN GANGEN €20,- per proef en per paard
•

Rubriek VIII Hengstveulens van 1 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek IX Hengstveulens van 2 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek X Hengstveulens van 3 jaar aan de hand

❑

•

Rubriek XI Gereden hengsten van 4 jaar

❑

•

Rubriek XII Gereden hengsten van 5 jaar en ouder

❑

Deelname aan de gala avond inclusief buffet en drank €45,- per persoon. ❑
Aantal personen: __________________________________________________________________

LET OP: ZORG DAT ONDERSTAANDE DOCUMENTEN MEEGESTUURD WORDEN MET
DE INSCHRIJVING, INCOMPLETE EN TE LAAT INGESTUURDE INSCHRIJVINGEN
WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.
U ontvangt een nota van uw inschrijving binnen 10 dagen na ontvangst van uw
inschrijfformulier. De nota is tevens een bevestiging van deelname. Genoemde
tarieven zijn voor leden, niet-leden betalen dubbel tarief.
DE INSCHRIJVING IS PAS GELDIG NA ONTVANGST VAN UW BETALING EN DIENT
UITERLIJK 1 SEPTEMBER BIJ DE LVN BINNEN TE ZIJN.
Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens aan kennis te hebben genomen
van bijgaand Reglement van het ‘Internationaal Kampioenschap van de Volbloed
Lusitano’.

Datum: ----------------------------

Handtekening: --------------------------Wat stuur ik allemaal mee?
1. Inschrijfformulier pagina 1,2 en 3 (vergeet niet het formulier te
ondertekenen!).
2. Eigendomsbewijs (kopie van het stamboekpapier) inschrijving Livro de
Nascimentos of Livro de Adultos.
3. Kopie van het paspoort en kopie van de entingen.
4. Opname paarden (merries en hengsten): copy schets uit paspoort (niet
voor paarden die ingeschreven staan in de overige rubrieken).
5. Opname paarden (alleen hengsten): indien reeds aanwezig spermiogram
bijvoegen.
6. Rubriek best gefokt veulen: geboortebewijs bijvoegen.
Op zaterdag bent u van harte welkom vanaf 9.00 uur. Van 11.00 – 12.00 uur is er de mogelijkheid
om de baan te verkennen. De keuring start om 13.00 uur.
Op zondag bent u van harte welkom vanaf 8.00 uur. Van 8.30 – 9.30 uur is er de mogelijkheid om
de baan te verkennen. De keuring start om 10.00 uur.

