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Uitnodiging en uitschrijving
Raamsdonkse telgangkampioenschappen 2022

Kwalificatie wedstrijd 
volgens het NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement en FIPO 2022 / NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement 2022

Datum: zaterdag 25 juni 2022

Plaats: Luiten Ambachtstraat 38, 4944 AT Raamsdonk

Organisator:
Stichting ICeGold 
Luiten Ambachtstraat 38, 4944 AT Raamsdonk 
E-mail : wedstrijdenraamsdonk@gmail.com, Tel. 0653520883

Eigenaar: Familie de Munck

Evenementleider: Manon de Munck

Deelnemer: 20 Maximaal aantal deelnemers

Inschrijvingen sturen naar: Alleen online inzendingen worden geaccepteerd.

Sluitingsdatum: Online bij NSIJP.nl: zaterdag 25 juni 2022

Inschrijfgeld:
Voor prijzen van proeven, zie bij bijlage met proeven 
Bij te late inschrijvingen kan een afwijkend tarief gehanteerd worden.

Overig: Prikwei: € 20,00 
Basistarief: € 10,00 

Opmerking: Pia Andreasson/Beatrix Berg/Katharina Konter/Margien Verkuyl/Mark Timmerman 

Routebeschrijving:
Het adres wat je kunt invullen is Luiten Ambachtstraat 38 in Raamsdonk. 
Er staan vanaf dat punt bordjes. Let op als je vanaf Den Bosch komt: ga bij de afslag Waspik linksaf op het viaduct, rechts is namelijk een tunneltje waar je met trailers ed. 
niet onderdoor past. 

Speaker: Sophie de Munck

Uitschrijvingen: De organisator behoudt zich het recht voor proeven te schrappen c.q. gelijkwaardige proeven samen te voegen bij te geringe deelname.

Startnummers: moeten zelf meegebracht worden

Entingen/ 
Ziektes:

Paarden moeten geent zijn volgens de regels van het NSIJP wedstrijdreglement en uit een ziektevrij bestand komen. Het paardenpaspoort moet worden getoond op het secretariaat.

Aansprakelijkheid:

Het deelnemen aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. 
Voor elk deelnemend paard dient u voor de duur van het evenement een geldige 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 
Als eigenaar/berijder bent u aansprakelijk voor eventuele schade. 
De evenement organisatie en het NSIJP aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zover toegestaan in de wet. 
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, ook niet met dierenarts verklaring.

Proeven

Nr. Proef NSIJP wedstrijdreglement / Keuringsregelement Volwassenen Junioren Jeugdigen Kinderklasse Kinderklasse mini Opmerking

1. Telgangproef Y.PP1 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 Telt niet voor WR

1. Speedpass 100m Y.P2 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 Telt voor telgangkampioenschap


