
 

 

Indoor –Menwedstrijd 
Zondag  23 decembe r 2018 

Graafjansdijk B 173, 4554 LD Westdorpe 
Oost – Vlaanderen 

 

U wordt uitgenodigd voor deelname aan de indoor menwedstrijd georganiseerd door de Oost 

Vlaamse menners.    

Deze wedstrijd staat open voor LRV-leden, VLP-leden en een beperkt aantal menners op uitnodiging. 

Inschrijven kan tot 17/12/2018  23u59.  

 

Inlichtingen en inschrijvingen:  

Lrv Oost Vlaamse  menners  André Van Havermaet      

email  marianne.van.lomberghen@telenet.be  

Iedere deelnemer komt in aanmerking voor de prijsuitreiking. 

Het inschrijvingsformulier ( in bijlage ) moet volledig ingevuld en ondertekend tijdig bij de organisator 

toekomen Inschrijvingsgeld bedraagt 15 € per combinatie voor LRV-leden.                 

Plaatselijke menners/ niet leden betalen 22.5 € op rekeningnummer  

lrv Oost Vlaamse  menners: BE 44 7370 1267 8145 

VLP leden schrijven in via VLP/equibel en betalen 22.5 €  

Er wordt in blok gereden, 1ste omloop binnen de toegestane tijd (Barema A), 2e omloop rechtstreeks 

op tijd (Barema C). De starttijden worden later meegedeeld en verschijnen ook op de website van 

LRV (www.equester.be) en VLP 

De paspoorten van de paarden/pony’s dienen vóór de eigen deelname op het wedstrijdsecretariaat 

aanwezig te zijn, ten laatste 1 uur voor aanvang van de start van het deelnemend span. 

Wedstrijd verloopt volgens Flanders Indoor mencup VLP-LRV 2018-2019 reglement.  

Wanneer in een reeks wordt deelgenomen met meerdere combinaties telt de eerste deelname  voor 

punten in het flanders indoor mencup criterium. 

Er is drank – en eetgelegenheid. 

 

Let op: het programma van een wedstrijd kan nog wijzigen, de organisatoren kunnen het aanpassen 

naargelang weersomstandigheden, inschrijvingsaantal enz.  

Door in te schrijven voor deze wedstrijd verklaart u verzekerd te zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid tegenover derden met het ingeschreven span en ontlast u de inrichters van iedere 

aansprakelijkheid zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. U neemt deel op eigen risico zowel op vlak 

van ongevallen, schade en diefstal. 

 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en wensen u namens lrv Oost Vlaamse menners 

alvast   een   prettige   mendag   toe. 
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Zondag  23 december 2018 

    Indoor menwedstrijd  Westdorpe      

                   

                                                 Alleen met dit formulier inschrijven 

Naam & geboortedatum menner  

Adres  

Telefoon   E-mail  

LRV lidnummer  

Naam & Geboortedatum groom(1)  

Naam & Geboortedatum groom (2)  

LRV lidnummer: Groom(1):                               Groom(2) 

Koetsnummer: Koetsbreedte: 

Naam paarden :                                     

Inschrijvingsgeld= € 15 lrv leden Inschrijvingsgeld= € 22.5 niet lrv leden 

Reeks: Enkel Dubbel Vierspan Tandem 

Trekpaard Paard Pony Junior – 13j Junior +13j 

 

Inschrijven  tot en met 17 december 2018 , bij de inrichter: LRV OVLM. 
 Door in te schrijven voor deze wedstrijd verklaart u verzekerd te zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid tegenover derden met het ingeschreven span en ontlast u de inrichters van 

iedere aansprakelijkheid zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. U neemt deel op eigen risico 

zowel op vlak van ongevallen, schade en diefstal. 

Polis: maatschappij / nummer …………………………………………………………………   

 Zal op aanvraag de nodige verzekering - en inentingsbewijzen voorleggen op de wedstrijd. 

 Inschrijvingsgeld te storten op rekening van LRV Oost-Vlaamse Menners BE44 7370 1267 8145 

 Het inschrijvingdocument te bezorgen aan  Andre van Havermaet, graag per email naar 

marianne.van.lomberghen@telenet.be 
 

Datum en handtekening   

 Graafjansdijk B 173, 4554 LD Westdorpe 
 

marianne.van.lomberghen@telenet.be

