BAIE BELANGRIKE INFO RAKENDE FEI REGISTRASIES EN
INSKRYWINGS:
NAMEF het n persoon aangestel wat ALLE REGISTRASIES EN PASPOORTE GAAN
HANTEER. Onthou asb om al die nodig bladsye van die perdeboeke te mail, die persoon ken nie
noodwendig al die Endurance mense nie, en daarom sal sy nie bel en vra vir nog info nie. Vul ook
die vorm in, soos altyd. Asook die een van die Novice kwalifikasies wat Shanie telkemale uit
gestuur het. Die vorms sal begin verander, maar dan sal NAMEF ons inlig.
DIE PERSOON WERK SLEGS KANTOOR URE – MAANDAG TOT VRYDAG 09H00 TO
16HOO

Alle perde en ruiters wat geregistreer moet word vir of OKAHANDJA RIT OF
WALVISBAAI RIT moet asb die INFO VAN DIE RUITER EN PERD aanstuur na
endurance@namef.org.na Onthou dat daar nie meer n SHANIE is wat 10 uur
vanaand voor n rit jou perd kan registreer en inskryf nie. Stuur asb ASAP jou
registrasie info na endurance@namef.org.na
Registrasie fooi word steeds in NERA SE REKENING INBETAAL SOOS ALTYD,
totdat Namef vir ons die regte rekening nommer gee.
Die FEI ENTRIES / INSKRYWINGS moet asb ASAP gemail word na
Lientjie: lientjie.dewit@gmail.com
NAMEF: endurance@namef.org.na
DIE SLUITINGS DATUM VAN FEI ENTRIES VIR OKAHANDJA RIT IS 15 JUNIE – wat
beteken – op 15 JUNIE OM 12 UUR DIE NAG SLUIT DIE INSKRYWINGS – DAN KAN DAAR
GEEN INSKRYWINGS MEER OP FEI SISTEEM GEDOEN WORD NIE, daarom vra ek asb
AS JY WEET JY WIL FEI RY, stuur nou al die besonderhede na ons sodat die inkskrywing
gedoen kan word. Somtyds wys die NERA SISTEEM dat jou perd nie geregistreer is vir FEI NIE,
stuur die info per mail asb na die adresse toe sodat ons dit kan opvolg. Op die NERA sisteem sal jy
dan slegs vir NERA rit kan inskryf, alhoewel jy en jou perd wel die FEI afstand kan ry en op die
FEI sisteem ingeskryf sal kan word. Moet asb nie die hele wereld bel indien jou perd op die NERA
sisteem nie reg wys nie, maak self seker by www.fei.org, indien dit daar nie reg is nie, kan jul dan
'n epos stuur.
Ek het net magtiging by NAMEF om die entries te doen, SO AS die RUITER EN PERD NIE
BETYDS GEREGISTREER WORD NIE, sal ek jou ongelukkig nie kan inskryf nie.
VIR DIE FEI ENTRIES, STUUR ASB DIE VOLGENDE INFO:

RUITER NAAM EN FEI NOMMER
PERD NAAM EN FEI NOMMER
AFSTAND WAT JY WIL RY
GEWIGS KATEGORIE WAT JY WIL RY.

