Kamp. Clubmatch Nederlandse Samojeden Club op 29 mei 2022
Onder auspiciën van de Raad van Beheer

Keurmeester mevr Hannie Vink
Locatie: URV, Sportpark Overvecht-Noord, Manitobadreef 8, 3565 CH Utrecht
Stamboomnaam
van de hond:
…………………………………………………………………..........…….....…
NHSB nr:………........……………Geb.datum: ..………………………Reu / Teef
Fokker:………………………………………………………………………...…………………………………………..
Vader:………………………………………………………………………………………………………………………
Moeder:………………………………………………………………………………..…………………………….…….
Eigenaar:…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………….…….……..
Postcode / Woonplaats:………………………………………………………………………………………….…….…
Telefoon….…………………………………… Bank -/gironummer:………………………......…………..………...
E-mail.:……………………………………………………………………………………….….….....

Klasse-indeling










nr.1 Jongste puppyklasse (4 tot 6 mnd)
nr.2 Puppyklasse (6 tot 9 mnd)
nr.3 Jeugdklasse (9 tot 18 mnd)
nr.4 Tussenklasse (15 tot 24 mnd)
nr.5 Openklasse (vanaf 15 mnd)
nr.7 Gebruikshondenklasse (vanaf15 mnd)
nr.8 Kampioensklasse (vanaf 15 mnd)
nr.9 Veteranenklasse (vanaf 8 jaar)
Junior-handling

eigenaar lid

niet lid

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 17,50
€ 17,50
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

12,50
12,50
25,-25,-25,-25,-25,-25,--

e

Klasse 3 t/m 9 : 2 hond € 17,50 (niet lid € 20,00), elke volgende hond € 15,-- (niet lid € 17,50)
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.
Een hond mag slechts in één klasse worden ingeschreven, uitgezonderd de koppelklasse en de juniorhandling.
Monorchide of kryptorchide reuen (reuen waarvan één of beide teelballen niet in het scrotum zijn ingedaald) en
gecastreerde reuen kunnen niet worden ingeschreven.
Het inschrijfformulier kunt u sturen aan:
Coby Rees, 3e Goudsbloemdwarsstraat 4, 1015KA Amsterdam, of coby.rees@planet.nl
tel. 020-6263231
Het totaalbedrag kunt u overmaken op rekening nr. NL28 INGB 0000 733127 t.n.v. de penningmeester N.S.C.
Het inschrijfgeld moet tegelijk met het inschrijfformulier worden verzonden vóór 15 mei 2022.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging 1 week voor aanvang van de Kampioen Clubmatch.
Bij betaling op de dag van de tentoonstelling wordt het inschrijfgeld met € 10,00 verhoogd.
De inzender verklaart dat: 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.
de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Honden uit het
buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid. De inzender/exposant verklaart 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 hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten
voordoen. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen. Bij inzending per e-mail wordt
dit formulier geacht te zijn ondertekend.

Datum:

Handtekening:

