INSCHRIJFFORMULIER – ENTRY FORM
Kampioensclubmatch/Championship
Clubshow Nederlandse Bloedhonden Club
3 juni 2018, in manege “De Fruithof”,
Dorpsstraat 5 te Heteren
Keurmeester: Beverley O’Keefe (UK)

Klassen:
1. Jongste puppy/ Minor puppy:
2. Puppyklas/ Puppyclass
3. Jeugdklas/ Junior class
4. Tussenklas/ Intermediate class
5. Open klas/ Open class
6. Gebruikshonden klas/ Working class
7. Kampioensklas/ Champion class
8. Veteranenklas/ Veteran class
9. Fokkers klas

4 - 6 maanden/months
6 - 9 maanden/months
9-18 maanden/months
15-24 maanden/months
vanaf 15 maanden/from 15 months
vanaf 15 maanden/from 15 months
vanaf 15 maanden/from 15 months
vanaf 8 jaar/from 8 years
vanaf 9 maanden en door exposant gefokt/ from 9 months
and exhibitor is the breeder

Naam hond/Name dog:……………………………………………………………………………………………………………….
Reu/dog

Teef/bitch:

Inschrijven in Klas nr./Entry in Class nr.:………………………………………
Koppelklasse/ Brace class: Ja/Nee Yes/No:

(reu en teef van dezelfde eigenaar, dog and bitch from same owner)

NHSB nr./pedigree nr.:…………………………………………………..
Geboortedatum/Date of Birth:……………………………………………..
Titel(s)/Title(s):…………………………………………………………………………….
Fokker/Breeder:………………………………………………………………………………………………………………………….
Vader/Father:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Moeder/Mother:…………………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar/Owner:………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/Adress:…………………………………………………………………………………………………………………………….
999999999999999999999999Country:99999999999999..

E-mail:………………………………………………………………

Inschrijfformulier inzenden voor/Send entry form before : 15 mei 2018 aan/to:
Birgit Sluiter, Oranjestraat 5, 2751 BJ Moerkapelle, e-mail sluiter.birgit@gmail.com

Inschrijfgeld: Minor puppy & puppy: €15,00 per hond/ per dog
€35,00 voor de 1e hond. €25,00 per hond voor de 2e en meerdere honden.
Entry: €35,00 for 1st. dog. €25,00 per dog for the 2nd. and more dogs.
Bankrekening: IBAN NL75RABO0354700448 (BIC RABONL2U) t.n.v. NBC St Oedenrode

Aanvang keuring : 10.30 uur
Voorwaarde voor inschrijving
Voor de Kampioensclubmatch mogen zowel leden als niet-leden inschrijven. Bij minimale
aanwezigheid van 20 honden telt het kampioenschap dubbel (2 CAC’s) en het reservekampioenschap voor 1 kampioenschap (1 CAC). De nummers 1 uit alle klassen (uitgezonderd de
jongste puppyklas en puppyklasse) dingen mee naar het kampioenschap en reservekampioenschap,
mits deze nummers 1 de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.
De nummer 2 uit de klasse waaruit de kampioen is gekozen mag ook meedingen naar het reservekampioenschap, mits de betreffende hond de kwalificatie uitmuntend heeft gekregen. Indien de
beste hond reeds in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen wordt de kampioenschapsprijs aan
de op één na beste toegekend en vervalt de reserve-kampioenschapsprijs.
Indien ook de op één na beste hond in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen, vervalt de
kampioenschapsprijs.
Alle ingeschreven honden dienen in het NHSB of erkend buitenlands stamboek te zijn ingeschreven.
Belangrijk
Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van de Raad van
Beheer t.a.v. Kampioens-clubmatches en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. (zie
www.raadvanbeheer.nl)
Inentingsboekje / dierenpaspoort
Exposanten dienen het inentingsboekje /dierenpaspoort van hun ingeschreven hond(en) bij zich te
hebben, zodat dit op verzoek getoond kan worden. Dit geldt ook voor honden die niet in de catalogus
zijn ingeschreven maar toch tot het showterrein worden toegelaten.
Titel CW’18
De titel “Clubwinner 2018”, afgekort als CW18, wordt toegekend aan de hond die beste van het ras is
geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioensclubmatch.
Lunch
In de kantine van de manege kunt u de nodige versnaperingen kopen.

