
 

 

Ontlasting van de organisatoren 

 

Ontlasting van de organisatoren door de fokkers en eigenaars die een paard voorstellen op 

de veldtesten en de veulenkeuring op 24 augustus 2019 te Libramont. 

  

De deelnemers aan deze manifestatie nemen hieraan deel onder hun eigen volledige 

verantwoordelijkheid.  Geen enkel verhaal, om welk motief ook, kan uitgeoefend worden 

tegen de organisatoren van BFMA. 

 

Elke deelnemer verklaart op zijn eer dat hij voldoende verzekerd is voor het beoefenen van 

paardrijden en aangespannen rijden voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid. 

Gelezen en goedgekeurd, 

------------------------------ 

Praktische informatie 

Oordelen beginnen om stipt 9.00 uur 

1. 

Zich voorstellen aan het secretariaat (opening om 8.30 uur) met: 

Voor veulens : 

+ FSFM veulenkaart met een chipnummer label gekleefd in de rechterbovenhoek 

   (Het signalement van het veulen wordt ter plaatse gemaakt door de Zwitserse wedstrijdsecretaris) 

+ moederpaspoort 

Voor 3-jarigen paarden (veldtesten) : 

+ paspoort 

Voor  hengsten : 

+ paspoort en dekkingsboekje van het lopende jaar (vertrekt in Zwitserland) 

 

Het secretariaat controleert of u op volgorde van inschrijving en lidgeld zit en laat u de 

ontlastingsbrief van de organisatoren ondertekenen. 



            2. 

 

U ontvangt dan hoofdnummers om uw paarden te identificeren en hun volgorde van presentatie te 

bepalen.  Paarden moeten hun hoofdnummer de hele dag zichtbaar houden. 

N.B. Als u veulens / paarden te koop hebt, bedankt om dit bij uw aankomst aan het secretariaat te 

melden 

2 

Voorstellen  veulens + moeders en 3-jarigen paarden aan de Zwitserse secretaris voor het opstellen 

van het signalement van veulens, controle van de paspoorten van de moeders en van de 3-jarigen 

paarden en, indien nodig,  haar nemen om de identiteit te bevestigen. 

3. 

Presentatie van  de paarden  voor de veldtesten op 3 verschillende pisten in de volgende volgorde: 

+ karaktertest & model en gangen 

+ menproef 

+ rijdproef 

4. 

Presentatie van de veulens op de pisten volgens de volgorde van de hoofdnummers 

!!! klaar zijn om direkt te reageren op de oproep van de keuringmeester, zullen de laatkomers 

automatisch worden uitgesteld aan het einde van de keuring !!!   Zelfde voor  veldtestenpaarden 

5. 

Presentatie van hengsten voor fokgoedkeuring - seizoen 2020 

6. 

De regeling van de veldtesten,  beschikbaar op de website van de BFMA en de FSFM, is van 

toepassing. 

Paarden en veulens worden verzorgd gepresenteerd. 

Rijders en menners in correcte kleding. 

7. 

Bedankt allemaal tevoren voor uw goede samenwerking ! 

 

Vergeet niet dat de leden van de organisatie allemaal vrijwilligers zijn !   

 

 


