Ung camp 2015, tilmeldingsblanket
Birken den 17.-18.-19. juli

Tilmelding – sidste frist 1. juli
Navn
Adresse
Postnr./By
Tlf./mobilnr.
E-mail
Kontaktperson
i nødstilfælde
Alder

Medlemskab og pris (sæt x for medlemskab / skriv medlemsnummer eller ikke medlemskab)
___ jeg er medlem af foreningen Fjordhesten Danmark / nr.
Kr. 750,00 (alt inkl.)
___ jeg er ikke medlem af foreningen
Kr. 900,00 (alt inkl.)
Jeg medbringer selv hest (opstaldes i spiltov, der er mod betaling ganske få bokse til rådighed)
Navn og nr.
Hesten kan under ingen omstændigheder stå i spiltov _______
Boks koster ekstra 200 kr.

Kr. 200,00 (for boks)

I skemaet nedenfor skal du angive, hvilke discipliner du ønsker at deltage i. Fredag og
lørdag kan du vælge mellem enten dressur eller spring. Søndag må du vælge to discipliner.
Fredag (et valg) (sæt x)
Dressur efter niveau
Spring efter niveau

Jeg rider/springer på niveau:

Lørdag (et valg)(sæt x)
Dressur efter niveau
Spring efter niveau

Søndag (to valg)(xæt x)
Dressur efter niveau
Spring efter niveau
Kørsel
Mønstring

Betaling og tilmelding
Du er ikke tilmeldt, før vi har modtaget betaling.
Betaling sker til Fjordhesten Danmark på
Reg: 7186, kontonummer 0001157874
Det skal TYDELIGT fremgå af bankoverførslen, hvem betalingen dækker for.
Tilmeldingen sendes til Jane Thomasberg
enten på mail
jane_andersen@msn.com
eller i brev
Jane Thomasberg, Torderupvej 52, Gunderup, 9260 Gistrup

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 1. juli 2015
Skulle der være spørgsmål, kan man kontakte:
Kasper Hansen – 27378409 / kashhansen@yahoo.com
Jane Thomasberg – 50992868 / jane_andersen@msn.com (træffes ikke uge 28)
HP Staugaard – 20651565 / hp_@sol.dk

Betalingsmåde:
Man er ikke tilmeldt, før vi har modtaget betaling. Indbetalingen skal ske til Fjordhesten Danmark.
Indbetalt på konto: Reg: 7186, kontonummer 0001157874
Det skal TYDELIGT fremgå af bankoverførslen, hvem betalingen dækker for.
Tilmeldingen sendes til Jane Thomasberg enten på mail eller pr. post.
jane_andersen@msn.com
Jane Thomasberg, Torderupvej 52, Gunderup, 9260 Gistrup

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag en 1. juli 2015
Skulle der være spørgsmål, kan man kontakte:
Kasper Hansen – 27378409 / kashhansen@yahoo.com
Jane Thomasberg – 50992868 / jane_andersen@msn.com (træffes ikke uge 28)
HP Staugaard – 20651565 / hp_@sol.dk

