Inschrijfformulier ONCK 2019.									-7-
	Ja, ik wil deelnemen aan het ONCK op 22 en/of 23 juni en ik zal het verschuldigde bedrag overmaken, uiterlijk op 14 juni 2019, op rekeningnummer. NL55 RBRB 0969 2608 73 t.n.v. I. Kooij te Erichem.

Ik heb belangstelling om als vrijwilliger te helpen, neem contact met mij op.
Ik zou graag geld doneren om het ONCK mogelijk te maken of ik weet iemand die belangstelling heeft het ONCK te sponsoren. Neem contact met mij op.

Naam deelnemer: ……………………………………………………………………………………………………………………..		
Straatnaam + huisnummer: …………………………………………………………………….………………………………..
Postcode + plaatsnaam:……………………………………………………………………………………………………..….….
Tel.nummer:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………………………….………..		
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Naam pony/paard: ………………………………………………………………………………………………………………….		
Stokmaat:………………………………………………………………………………………………………………………..………
Hengst/ruin/merrie: ……………………………………………………………………………………………………………….		
Stamboeknummer: ………………………………………………………………………………………………………….……. 
Combinatienummer KNHS (indien van toepassing): …………………………………………….…………………
	De pony, het paard moet aantoonbaar minimaal 25% connemarabloed voeren!
	Gebruik 1 formulier per deelnemer!

Er zijn stallen en/of paddocks te huur bij Camping Boszicht, op een steenworp afstand van de Spreng.
Heb je hier belangstelling voor? Stuur dan een mail naar info@campingboszicht.nl 
	Ook voor een overnachting met je eigen kampeermiddel of in een blokhut/stacaravan kun je terecht bij

Camping Boszicht. Op de website www.campingboszicht.nl kun je zien wat de camping te bieden heeft. 
Wil je boeken? Dan uitsluitend per mail!!  De camping heeft op de website nl. alle accomodaties dit 
weekend geblokkeerd in verband met reservering voor het ONCK. Via de site online boeken is dus 
niet mogelijk!!

Stuur de inschrijfformulieren 7, 8 en/of 9 per mail naar: onck@connemara.nl
Uiterste inschrijfdatum is 8 juni 2019. 

Let op!! Kosteloos afmelden voor het ONCK kan t/m 14 juni 2019; het eventueel reeds betaalde bedrag wordt naar je teruggestort. Meld je je af na 14 juni dan blijft het inschrijfgeld verschuldigd en kan helaas geen restitutie plaatsvinden! Mocht het zo zijn dat je betaald hebt voor een activiteit waarvan later blijkt dat die niet door gaat, dan krijg je uiteraard het bedrag hiervoor weer teruggestort.



Zaterdag:	Naam:…………………………		*zie toelichtingenformulier!		-8-



	 KNHS dressuur B t/m ZZ-licht.	1 proef / 2 proeven	 	  B / L1 / L2 / M1 / M2 / Z1 / Z2 / ZZL 

 *BB-dressuur				1 proef			  Zonder galop (85) / met galop (88) 
 *Dressuurproef kind 8 t/m 12 jr.	1 proef			  F1 versie A (zonder galop) 
	  *Leading Rein kind 4 t/m 7 jaar	
	  *Geleid springen kind 4 t/m 7 jaar	
	  *Springen 8 t/m 12 jaar									 
 *Pas de deux BB en B			BB / B				Samen met:………………
 *Kür op Muziek BB en B			BB / B
 *Pas de Deux L t/m Z			L / M / Z			Samen met:………………	
 *Kür op Muziek L t/m ZZL		L / M / Z1 / Z2 / ZZL		
	 *Aangespannen buitenrit
 *Buitenrit 				kalme rit zonder galop / rit met galop
 *Buffet					aantal volwassenen:…… 	Aantal kinderen t/m 8 jr: ….....

	Bij de kinderactiviteiten t/m 12 jaar is er een prijsje voor alle deelnemers.
Prijsuitreikingen zaterdag: in de loop van de dag, nog nader te bepalen.


Het is zeker mogelijk om aan meerdere activiteiten per dag deel te nemen. Bij het maken van de startlijsten houden wij hier (zoveel mogelijk) rekening mee; wij zorgen voor een zo gunstig mogelijke dagindeling voor elke deelnemer. Mocht een bepaalde inschrijving tegelijkertijd niet mogelijk zijn dan ontvang je van ons direct bericht.




Het inschrijfgeld bedraagt per onderdeel/proef/parcours: € 9,00 voor leden stamboek, € 11,00 voor niet-leden.
Uitgezonderd:
Deelname aan het buffet bedraagt: € 14,50 per persoon, kinderen t/m 8 jaar € 8,50 (exclusief drankjes)
Deelname aan de aangespannen rit  bedraagt € 5,00 per aanspanning (excl. vergunning) 
Deelname aan 1 van de buitenritten onder het zadel bedraagt € 5,00 per combinatie (excl. vergunning).


Totaal te voldoen Zaterdag: € …………………….…..



Zondag:	     Naam:……………………………       *zie toelichtingenformulier!		-9-


 *Springclinic t/m BB niveau						Vanaf 12 jaar.
 *Springclinic B en L niveau			
 *Springclinic M en Z niveau			
	 Gezamenlijk losspringen		onder begeleiding, alleen voor deelnemers BB.

 BB springen			1 parcours / 2 parcoursen		50 / 60 / 70 / 80 cm
 KNHS springen B t/m ZZ		(extra parcours HC mogelijk)		B / L / M / Z / ZZ / HC ……
 *Dressuur Aanspanningen						BB (FMD1)/ B /L /M /Z / ZZ
 *Obstakelparcours kind 8 t/m 12 jaar
 *Obstakelparcours vanaf 12 jaar					Kinderen en volwassenen
 *Clinic “Ruiter in Balans”	
 *Aangespannen rit
 *Buitenrit 			kalme rit zonder galop / rit met galop

	Bij de kinderactiviteiten t/m 12 jaar is er een prijsje voor alle deelnemers.

Het is zeker mogelijk om aan meerdere activiteiten per dag deel te nemen. Bij het maken van de startlijsten houden wij hier (zoveel mogelijk) rekening mee; wij zorgen voor een zo gunstig mogelijke dagindeling voor elke deelnemer. Mocht een bepaalde inschrijving tegelijkertijd niet mogelijk zijn dan ontvang je van ons direct bericht.

Zondag helemaal aan het einde van programma vindt de parade plaats met de prijsuitreiking voor het springen en de bekendmaking van de ONCK-kampioen*. Aan de parade kan iedereen meedoen die op zaterdag en/of zondag heeft deelgenomen aan het ONCK. Hengsten alleen toegestaan wanneer de combinatie minimaal L-geklasseerd is. Houdt er rekening mee dat de parade voor de pony’s altijd een spannende aangelegenheid is en daardoor minder geschikt voor beginnende en onervaren combinaties.


Het inschrijfgeld bedraagt per onderdeel/proef/parcours: € 9,00 voor leden stamboek, € 11,00 voor niet-leden.
Uitgezonderd:
Deelname aan het gezamenlijk losspringen is gratis (alleen voor BB springers)
Deelname aan de clinic “Ruiter in Balans” bedraagt € 12,50 per persoon incl. drankje. 
Deelname aan de aangespannen rit bedraagt € 5,00 per aanspanning(excl. vergunning)
Deelname aan 1 van de buitenritten onder het zadel bedraagt € 5,00 per combinatie (excl. vergunning). 



Totaal te voldoen Zondag:   € ………………………….


