Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde
www.new forestpony.nl
Email: info@newforestpony.nl
Tel.: 0516-480627
Fax: 0516-480521

Opgaveformulier Centrale Hengsten Keuring Nederlands New Forest Pony stamboek
Datum: 19 februari 2022 Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo
Formulier invullen voor opgave voor de keuring en vermelding in de catalogus (rubriek 1,2,3 en 7) óf voor facultatieve, maar
niet verplichte opgave maar wél voor vermelding in catalogus (rubriek 4, 5 en 6).
Bij meerdere hengsten per pony ÉÉN opgaveformulier gebruiken en aankruisen wat van toepassing is.

O Rubriek 1:
O Rubriek 2:
O Rubriek 3:

3-jr e.o. niet-ggk veulenboek
en F-register hengsten.
4- en 5-jr ggk hengsten.
6 jr. en oudere hengsten waarvan nog
geen rapportage lineair scoren is
opgemaakt of waarvan onvoldoende
driejarige nakomelingen zijn gescoord.

O Rubriek 4:

8- t/m 12 jarige hengsten met afstam.
onderzoek of rapp. lineair scoren.

O Rubriek 5: 13-jaar en oudere hengsten.
O Rubriek 6: In het buitenland goedgekeurde
hengsten, die niet in Nederland
afgekeurd mogen zijn op basis van
art. 2.2 van het stamboekreglement.
O Rubriek 7: 3-jr e.o. niet-ggk in het NFX register
ingeschreven hengsten

Bovenstaande rubrieken worden gesplitst in grote en kleine maat en bij rubriek 2 indien van toepassing een
onderverdeling in hengsten die wel of niet het verrichtingsonderzoek met een voldoende resultaat hebben afgelegd.
Naam hengst: ...........................................................................................................................................................
Levens.nr. .............…………………………………......................................Geb. datum: ......................................
Kleur: .................................................................... O Grote maat / O kleine maat *(*aankruisen

wat van toepassing is)

Reeds GGK-hengsten zonder verplichting om te verschijnen: O zal aanwezig zijn O zal niet aanwezig zijn
Gebruik box à €50,00 (incl. BTW): O ja O neen Bij JA: O stro O zaagsel (beperkt beschikbaar; met vet. attest).
Eigenaar: .............................................................................................................................................. ....................
Adres: ..........................................................………… ..PC + woonplaats:..................................................... .........
Telefoon: .........................................................……...... Email: ..…………………………………………………..........
SVP invullen bij reeds GGK-hengsten voor correcte en actuele vermelding in de catalogus:
O ongewijzigd t.o.v. 2021(daarom niet weer ingevuld) O gewijzigd t.o.v. 2021 en onderstaand gemeld wat gewijzigd is
Naam dekstation: …………………………………………………………Tel.nr.dekstation: ……………………………..
E-mail: ………………………………………………………. Website: ……………………………………………………
Bij de reeds GGK-hengsten de hoogst behaalde sportstand(en) per discipline ( dressuur - DR, springen - SPR,
eventing - EV en/ of aangespannen - AANG - dr /vaardigh): DR: ....................................SPR: ...............................
EV:..................................................................AANG:...............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het van toepassing zijnde reglement m.b.t. het keuren van hengsten; de gedane
officiële mededelingen via de officiële media organen van de vereniging en de informatie zoals in het vraagprogramma omschreven.

Handtekening: ……………………………………......................................... Datum: …………………………………..
Naam:

..........................................................................................................................................................

Eénmalige machtiging t.b.v. de aanmelding voor deelname aan de CHK 2022
Deze incasso hoeft u niet in te vullen indien u onze vereniging reeds heeft gemachtigd tot incasseren.

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………………………....................
Adres:......................................................................................PC en woonplaats: ...................................................
Rekeningnummer bank/ giro: …………………………………………………………………………………....................
Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony Stamboek van alle kosten
verbonden aan deelname aan de Centrale Hengstenkeuring 2022 voor bovengenoemde pony.
Handtekening voor akkoord: ………………………………………..................................Datum: ………………………
Persoonsgegevens van u als inzender worden verwerkt. U kunt de vereniging verzoeken deze gegevens te wijzigen.
Dit kunt u doen middels het sturen van een e-mail naar:info@newforestpony.nl

