4 + 5 jarige Dressuur- en Springpaarden
tijdens Fokpaardendag Lierop
maandag 16 september 2019
Fokpaardendag Lierop organiseert op maandag 16 september 2019
wederom rubrieken voor vier- en vijfjarige dressuur- en springpaarden.
Vier- en vijfjarige springtalenten worden deze dag beoordeeld door
Peter Strijbosch en Peter van der Kallen.
De dressuurtalenten worden beoordeeld door Internationaal Grand
Prix-amazone Kirsten Beckers. Stalruiter Curro Benitez Sanchez
gaat de finale paarden overrijden.
Er wordt om 9.00 uur gestart met de dressuurpaarden, hierbij worden 2 combinaties tegelijk
in de baan toegelaten. Op verzoek van de jury dienen zij een aantal verrichtingen te laten
zien. De duur van de beoordeling van een groep van 2 combinaties is ca. 10 minuten. Alle
deelnemers krijgen een persoonlijke toelichting ter verbetering van het paard.
Tien minuten vóór de presentatie in de wedstrijdring is er per groep van 2 combinaties de
mogelijkheid om los te rijden op het hoofdterrein naast de wedstrijdring. Tevens bieden
we de mogelijkheid om vóór aanvang van de wedstrijd los te rijden op het hoofdterrein en de
dressuurring te verkennen.
Rond de klok van 11.00 uur staat er voor de springpaarden een parcours opgesteld. Het is bij
de springpaarden tevens toegestaan om met een 5 jarige merrie die als 4 jarige een veulen
heeft gehad te starten bij in de rubriek voor 4 jarige paarden. Om te kunnen deelnemen met
een 5 jarige merrie bij de 4 jarigen ontvangen we graag een kopie van het stamboekpapier
van de merrie en van het veulen.
De besten van elke rubriek mogen terugkomen in de finale welke aansluitend aan de
rubriek verreden wordt. De juryleden zullen deze paarden toelichten aan het publiek. Het
niveau waarop de paarden getest worden is vergelijkbaar met de aanlegtesten van het
KWPN. Men hoeft niet in het bezit te zijn van een geldige KNHS-startkaart. De te verrijden
rubrieken zijn showrubrieken. Er wordt op een grasbodem gereden.
De inschrijving is gratis.
1e prijs € 50,- 2e prijs € 40,- 3e prijs € 30,-

Tevens mooie extra prijzen beschikbaar.

Inschrijven via: www.fokpaardendaglierop.nl.

