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Secretariaat: Ties van Gog. Hoog Geldrop 58, 5663 BG Geldrop.

 040 – 285 2443 / 06 - 1872 0978. E-mail : mjvangog@onsbrabantnet.nl
*******************************************************************************************************************

Geldrop, 01 oktober 2022.
Beste paardenvrienden,
Bij deze nodigen wij U van harte uit om deel te nemen aan de achttiende
Secr
etariaat:
Ties van
Gog.bestaat uit drie voorrondes ( twee tellend voor de competitiestand ) en de finale. Op de
De competitie
Hoog de deelnemers van de competitie, maar ook zij die los van de competitie deelnemen.
finaledag starten
Geldrop
De proef bestaat uit een parcours opgebouwd uit genummerde doorgangen tussen kegels en poorten in
58, 5663
marathonhindernissen. De proef wordt op elke dag ( ook de finaledag ) twee keer verreden.
BG
Er zal gestart worden in groepen van ongeveer acht deelnemer, waardoor de wachttijd tussen de twee
Geldrop.
manches gering is. De startlijsten worden gepubliceerd op de site: www.geldropsemenclub.nl. Dit zijn
echter voorlopige
startlijsten. De definitieve lijst hangt aangeplakt bij de ingang van de ring. U dient
040
zich hier een kwartier voor de werkelijke starttijd te melden bij de ringmeester.
–
Het verkennen van het parcours kan geschieden op zaterdag en zondag anderhalf uur voor aanvang van
285
de wedstrijd. Bovendien
is verkenning mogelijk op de wedstrijddagen, zoals aangegeven op de startlijst.
244
Er wordt alleen op3zaterdag
gestart indien de organisatie dit nodig acht, vanwege het aantal deelnemers.
/
Met Kerst kan er 06
dit -jaar op 24 & 26 december gestart worden. Het verkennen kan op zaterdag vanaf
09.00 uur. Tijdens187
de wedstrijd van 19 en 20 november wordt het districtskampioenschap verreden,
2
tevens een selectiewedstrijd voor de “Strijd der districten”.

E.G.M. -- IndoorMenCompetitie.

Data:
Plaats:
Aanvang:
Inschrijfgeld:

097
198.&E20 nov., 24 & 26 dec. 2022, 14 & 15 jan., 11 & 12 febr. 2023 ( = finale EGM-IMC ).
mail
Ruitersportcentrum
Manege Meulendijks, Strabrechtseheideweg 6, Heeze.
:
( Bereikbaar via de Bosrand te Geldrop ).
’s mjv
Zaterdags ± 17.00 uur ( m.u.v. Kerst ) en ’s zondags 09.30 uur.
ango
Gehele
g@o competitie € 50,00 ( waarbij u meedingt om de prijzen in natura van
densbr
competitie = minimaal twee voorrondes en de finalewedstrijd ).
€ 15,00
aba per “losse wedstrijd” ( niet tellend voor de competitiestand ).
Rabobankrekening:
NL15 RABO 011 59 53 779 onder vermelding van
ntne
t.nl
EGM-IMC
2022 / 2023 + eigen naam.

_____________________
Secretariaat: Op de wedstrijddagen in de foyer één uur voor aanvang van de wedstrijd..
_____________________
*****************************************************************************************************************
_____________________
Er wordt U de mogelijkheid geboden om de paarden binnen op en af te tuigen en om de paarden los te rijden.
________________
*****************************************************************************************************************

Gaarne ontvangen wij Uw inschrijfformulier voor 10 november a.s. op het secretariaat.
Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd. Bij een overvolle lijst kan er niet HC of meerdere keren per
deelnemer gestart worden.
Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt.

Bij voorbaat dank,

Ties van Gog ( namens E.G.M. )

