Inschrijfformulier
Kampioenschapsclubmatch
Zondag 19 september 2021

Kynologenvereniging Nieuwegein,
Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein
Entree vanaf 9.30 uur – aanvang keuringen 10.00 uur
Naam : __________________________________________________________________________________________
Adres : __________________________________________________________________________________________
Postcode : _________________________ Woonplaats : _____________________________________________________
Telefoon : ______________________________ E-mail : ____________________________________________________
Verenigingslid:

 Hovawart Club Nederland (HCN)

Gegevens van de hond

 Hovawart Vrienden Nederland (HVN)

 anders

Gegevens zoals die op de stamboom staan vermeld (kopie stamboom meesturen)

Naam : ___________________________________________________________ ______Geslacht :

 Reu  Teef

Geboortedatum : ________________________________ NHSB nr.: ______ ____________________________________
Chip/Tatouage nr.: _______________________________ Kleur :

 Zwart

 Zwartblond

 Blond

Naam Vader : ______________________________________________________________________________________
Naam Moeder : _____________________________________________________________________________________
Naam Fokker : ______________________________________________________________________________________

Inschrijving in klasse

Keurmeesters: Eveline Hohmann - teven, Carla Dusseldorp - reuen

1.

 Jongste Puppyklasse

(leeftijd 4 – 6 maanden)

Deelname aan de Jongste Puppyklas is gratis.
Deelname aan de Puppyklasse kost € 20,00
Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld € 40,00.

2.

 Puppyklasse

(leeftijd 6 – 9 maanden)

3.

 Jeugdklasse

(leeftijd 9 – 18 maanden)

4.

 Tussenklasse

(leeftijd 15 – 24 maanden)

5.

 Open klasse

(leeftijd vanaf 15 maanden)

6.

 Gebruikshondenklasse *

(leeftijd vanaf 15 maanden)

7.

 Kampioensklasse *

(leeftijd vanaf 15 maanden)

8.

 Veteranenklasse

(leeftijd vanaf 8 jaar)

9.

 Fokkersklasse

(leeftijd vanaf 9 maanden)

!!

 ECVO Oogonderzoek

Voor HCN en/of HVN leden € 20,- euro per hond, voor niet-leden € 42,50

Het inschrijfgeld dient vóór 01 september 2021
overgemaakt te zijn op rekeningnummer
NL93 RABO 0340171367 BIC: RABONL2U t.n.v.
Hovawart Club Nederland o.v.v. de naam en NHSBnummer van de hond.

* Een kopie van de verklaring van de Raad van Beheer meesturen!

Met het inschrijven verklaart exposant: a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt,
en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement; b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet
heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal
inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen; c. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere)
vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is; d. dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
Met het inschrijven van de hond gaat de exposant akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal. Indien de exposant bezwaar heeft tegen het publiceren
van zijn/haar foto dan zal de exposant dit kenbaar dienen te maken bij de HCN/HVN en zal de HCN/HVN hiermee rekening houden. Van personen onder de 16
jaar vraagt de HCN/HVN om expliciete toestemming van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Dit inschrijfformulier met een kopie van de stamboom opsturen naar:
Clubmatch, Kalf 370, 1509 BE Zaandam of per mail naar: clubmatch@hovawartclub.nl
Sluitingsdatum inschrijving: 01 september 2021

