Beste deelnemers
Op donderdag 28 en vrijdag 29 juni a.s. vinden de Stamboek- en Centrale keuring van
KWPN regio Utrecht plaats. Donderdag 28 juni starten we om 10.00 uur met 4 -7 jr. merrie’s
Dressuur en vrijdag 29 juni gaan we om 8.00 met de 3 jarige merrie’s dressuur van start.
De PAVO start om 8:30 uur op het zand in de buitenbak.
Met rond 13.00 uur de presentatie.
Om 13.30 uur start de Centrale keuring van Regio Utrecht en volgens onderstaand
schema laten we de rubrieken passeren (dit is een voorlopig schema). Vanuit de
stamboekkeuring en directe aanmeldingen worden de deelnemers toegevoegd.
We streven er naar om met de Centrale Keuring om 13.30 uur te starten.
13:30 uur Hengstveulens dressuurpaarden
13:50 uur Merrieveulens dressuurpaarden
14;10 uur Kampioenschap beste dressuurveulen
14:15 uur Hengstveulens springpaarden
14:30 uur Merrieveulens springpaarden
14:35 uur Kampioenschap beste springveulen
DAN GAAN WE ROND 14;40 UUR VERDER MET DE VOLGENDE RUBRIEKEN.
AFHANKELIJK VAN HET AANTAL DOORVERWIJZINGEN VANUIT DE
STAMBOEKKEURING ZAL DE ENE RUBRIEK IETS MEER TIJD IN BESLAG NEMEN
DAN DE ANDER:
8 jaar en oudere stermerries dressuurpaarden
8 jaar en oudere stermerries springpaarden
4 t/m 7 jarige stermerries dressuurpaarden
4 t/m 7 jarige stermerries springpaarden
3-jarige stermerries dressuurpaarden groep 1
3-jarige stermerries dressuurpaarden groep 2
3-jarige stermerries (oneven nummers) springpaarden
3-jarige stermerries (even nummers) springpaarden
Formeren kopgroep 3-jarige springpaarden
Formeren kopgroep 3-jarige dressuurpaarden
Kampioenschap dressuurpaarden van de beste 3-jarige en beste 4 t/m 7 jarige stermerries
Kampioenschap springpaarden van de beste 3-jarige en beste 4 t/m 7 jarige stermerries
Klik in de bijlage op kopij voor het keuringsboekje en op Tijdschema met indeling voor alle
informatie over beide dagen. Ook ziet u de startlijst met de deelnemers PAVO cup.
Voor informatie hoe een stamboekkeuring in zijn werk gaat kunt u
www.kwpn.nl/stamboekkeuringen bekijken.
Wilt u kijken of er de komende week wijzigingen zijn kijk dan regelmatig onze regio site. Te
volgen via www.kwpnutrecht.nl –nieuws of agenda.
De aanvangstijden van de diverse groepen/ rubrieken met de daarin ingedeelde
catalogusnummers (tevens hoofdnummer) staan in de losse bijlagen. Per groep wordt eerst
het paard buiten beoordeeld op de harde bodem waarna het paard in de binnenbak gaat vrij
bewegen en/ of springen.
AANSPRAKELIJKHEID: Het stamboek kan tijdens of in verband met de keuringen
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of schade aan mens en dier
overkomen of aan materiaal ondervonden.
Namens het Vrijwilligers team en Bestuur mooie dagen toegewenst.
Voor vragen kunt mailen met Bep Haanschoten, secretaris KWPN regio Utrecht,
kwpnutrecht@gmail.com

