
 

EUREGIO-Dressuur-Wedstrijd 
Indoor voor paarden & pony`s  

  „Manege Katsbek“ Susteren / NL 
 

De inschrijvingen moeten voor  10.01.11 gestuurd worden naar:  Hans-Peter Molls,  Rodebachstr. 23,  52538 Gangelt 
(Duitsland)                Tel. 0049-24548777     Fax:  0049-2454938348     e-Mail: info@molls-bau.de      
 
Voor vertaling van de proeven kijk op         http://www.pferdesport-heinsberg.de/Termine.htm 
 
 

Zaterdag 5. 2. 2011 
 
Prf. 20  Dressuur M3         (E+300 €) 
paarden en pony`s 6 jaar en ouder     Inschrijfgeld: 13,00 €;  
 
Prf. 21  Dressuur M10 (E+500 €) 
paarden en pony`s 6 jaar en ouder     Inschrijfgeld: 19,00 €;  
Qualifikatie voor de Prf. 22 , de 10 besten  
 
Prf. 22  Dressuur S3  (E+750,00 €) 
paarden en pony`s 7 jaar en ouder      Inschrijfgeld: 21,50 €;  
de 10 beste deelneemers van  proef 21  
 
 

Zondag 6. 2. 2011 
 
Prf. 14 Dressuur Jonge Paarden Kl.A         (E+150 €) 
paarden en pony`s 5+6 jaar       Inschrijfgeld: 8,50 €; 
 
Prf. 15 Dressuur Jonge Paarden Kl.L         (E+200 €) 
paarden en pony`s 5+6 jaar       Inschrijfgeld: 10,00 €; 
 
Prf. 19 Dressuur L5 – Kandare  (E+200 €) 
paarden en pony`s 5 jaar en ouder      Inschrijfgeld: 10,00 €;  
 
Prf. 18 Dressuur L2 – Trense  (E+200 €) 
paarden en pony`s 5 jaar en ouder en zonder prijzen in M/Z/ZZ Inschrijfgeld: 10,00 €;  
 
Prf. 17 Dressuur A5   (E+150 €) 
paarden en pony`s 4 jaar en ouder      Inschrijfgeld: 8,50 €;  
 
Prf. 16 Dressuur A1   (E+150 €) 
paarden en pony`s 4 jaar en ouder      Inschrijfgeld: 8,50 €;  
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Algemene voorwaarden: 
 

1. paard & pony kan voor 3 proef  ingeschreven worden 
2. De ruiters hebben de mogelijkheid om de proeven in de volgende combinaties te rijden A+L, L+M, 

M+S , (het is niet mogelijk om een A-proef en een M-proef te rijden). 
3. De deelnemers dienen zich een uur voor proef aanvang te melden op het  wedstrijdsecretariaat. 
4. inschrijvingen: - naam ruiter,  telefoon, met vermelding van de verenigingsnaam 

             - naam paard (pony) en proef 
     5. er wordt gereden onder de regelementen van de duitse FN.  Oefendressuurwedstrijd, dus ook  zonder startkaart. 
     6. prijzen: E = rozetten en paardensportartikelen    +  prijzengeld  
     7. graag in officieel tenue 
 
Startlijsten worden gepubliceerd op  www.pferdesport-heinsberg.de 

http://www.pferdesport-heinsberg.de/

