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2011 is weer even aan de gang en we beginnen weer met de voorbereidingen voor het zomerseizoen. 
Ook hebben we nog twee activiteiten in het “binnenseizoen”. Dit leest u verder in deze brief.
Het onderwerp “Kroonmerries op de Fokdagen” heeft de gemoederen aardig bezig gehouden. Op de 
jaarvergadering wordt u daar over bij gepraat.. Op de valreep van 2010 deden nog een paar paarden uit 
ons gebied van zich spreken n.l. Tosca fan de Marwei van
 I. Hoekstra uit Delfstrahuizen. Dit paard was reservekampioen van onze fokdag, werd voorlopig kroon 
verklaard op de Centrale Keuring en liep in december een IBOP van 87 punten! Hadewich fan 
Snakkerstate van Fa. Bruinsma uit Rotstergaast behaalde 224 punten in het ZZ mennen ruim 
voldoende om het sport/kroonpredikaat binnen te halen. Eigenaren gefeliciteerd!

LINIAIR SCOREN

18 februari organiseren wij weer een clinic in de manege in Sonnega.
 Als vervolg op de eerdere beoordelingsclinics gaan we nu liniair scoren. 
Iedereen kan hieraan meedoen geef u snel op!!
 Heeft u een paard wat u graag aan wilt melden, geef dan even een telefoontje naar 0527-231264 of 
mail naar lindedijk@hotmail.com. 
Iedereen is welkom en we beginnen om 19.30 uur

De jaarvergadering vindt plaats op 9 januari in Ter-Idzard.
De uitnodig van de jaarvergadering vindt u op de achterzijde van deze brief. 
Dhr. Henk van Dieren zal ons uitleggen hoe zij tot de hengstenkeuze zijn gekomen.
Wij hopen op een grote opkomst!

19 maart staat de grote finale van de KFPS indoorcompetitie gepland in de manege in Sonnega. 
Overdag vindt de finale van het mennen en de dressuur plaats en deze dag wordt afgesloten met de kür 
op muziek. Iedereen is van harte welkom.

Op 2 april hebben wij een heel speciale clinic in de manege in Sonnega met als thema

Het trainen van sportpaarden 

 Henk Hammers en Susan Bouwman zullen deze speciale clinic verzorgen.

Aanvang 13.30 uur

Iedereen is van hart welkom!

De selectiewedstrijd wordt gehouden op 3 juli a.s. op de voor ons zo bekende terreinen

We organiseren dit jaar onze 60ste fokdag en zullen deze jubileumfokdag een speciaal tintje geven.
Natuurlijk hopen wij dat u uw paarden en veulens laat keuren op onze fokdag in Oldeholtpade.
Meer hiervan hoort u op de jaarvergadering!
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