Vraagprogramma FDC Noord Nederland 2 september 2017 BLAUWE TEXELAARS
Rubriek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 – jarige en oudere rammen
1 – jarige rammen
Ramlammeren (enkeltal)
Ouder ooi enkeltal
----------------1 – jarige ooi, wel lam groot gebracht
1 – jarige ooi geen lam groot gebracht
ooilammeren (enkeltal)
2 – tal ramlammeren
2 – tal ooilammeren

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
27.

2 – tal 1 – jarige ooien wel lam groot gebracht
2 - tal 1- jarige ooien geen lam groot gebracht
2 - tal oudere ooien
1- jarige ooi met lam(meren)
Oudere ooi met 2 of meer lammeren
3 - tal ½ jarige nakomelingen van een ram
3 - tal oudere nakomelingen van een ram
Jeugdrubriek (jeugdrubriek NTS is ook 27)
rubriek 27 is gratis!!

Bepalingen voor deelname:
-

UBN: HJC Manege Tolbert 6005834
Uw opgave dient uiterlijk Dinsdag 15 augustus 2015 in ons bezit te zijn!
Deelname is voor eigen risico en uw bedrijf dient GD of NSFO zwoegerziektevrij te zijn!
Besloten keuring met registratieplicht en betreding op eigen risico!
Het vraagprogramma geldt ook voor dassenkoppen!
Vul uw opgave duidelijk en volledig in! Gebruik fokkersnummer+ volgnummer
Rubriek 16 en 17 worden in de ring gekeurd!
Rubrieken kunnen worden samengevoegd!
Het is toegestaan 1 reserve op te geven bij de hoknummers.
Alleen dieren vermeldt in de catalogus mogen op de fokdag worden aangevoerd.
Alle aangegeven dieren dienen op 1 augustus 2017 op naam van de inzender geregistreerd te staan.
en dienen over de volbloedstatus te beschikken.
Vervoer uw dieren in een goed gekeurde en ontsmette (klein)veetrailer. De trailer mag gedurende
de fokdag het terrein niet verlaten. Tenzij een erkend bewijs van ontsmetting gedateerd 5 sept. 2015
voorzien van een stempel wasplaats wordt overlegd.
Betalingen dienen voor 1 september plaats te vinden op bankrek. NL78RABO0305476580
o.v.v. FDC Noord Nederland Tolbert 5 september 2015
Uiterste betaalmogelijkheid is op de fokdag bij het secretariaat.
Het niet houden aan bovenstaande bepalingen kan leiden tot diskwalificatie.

Inschrijfgelden Fokdag
-

1- jr. en oudere rammen
Ramlammeren

€ 3,-€ 3,--

ooien en ooilammeren € 3, catalogus, veterinair toezicht +opruimkosten € 10,00

