VDH Cynophilia Behendigheidswedstrijd 2010
Zondag 2 mei 2010 - Kringgroep Gouda e.o.
Keurmeester Jozef Van Eester
Naam van de hond:

Tatoeage/
Chip nr:

Geboortedatum:

Geslacht:

NHSB/SZ nr:

Kkl.:

Afr.cert.:

Vader:

Kkl.:

Afr.cert.:

Moeder:

Kkl.:

Afr.cert.:

Fokker:

te:

Eigenaar:

VDH lid.nr:

Geleider:

VDH lid.nr:

Adres Geleider:
Postcode:
Provincie:
e-mail :

Startlicentienr.:
Woonplaats:

Telefoon:
Land:
Lid van Kringgroep:

Inschrijven in klasse:
Starters klasse:
Open klasse:
Veteranen :

(alleen voor honden die het Internationale Agility Brevet hebben behaald
of drie keer de kwalificatie Uitmuntend hebben behaald.)
(honden die op de dag van de wedstrijd 7 jaar of ouder zijn)

Voor inlichtingen: Ada Middelkoop, tel: 0182-393500, behendigheid@kg-gouda.nl
Inschrijfgeld € 15,- per inschrijving, uiterlijk 20 april 2010 op girorek. 3770402
t.n.v. de Penn. VDH Kringgroep Gouda eo., onder vermelding van licentienummer en naam geleider
Inschrijfformulier vóór 20 april 2010 inzenden naar: A. Middelkoop, Erasmusweg 2 2811 TG Reeuwijk
of behendigheid@kg-gouda.nl
Sluitingsdatum inschrijven: 20 april 2010
Inschrijven verplicht tot betalen !
Wij maken u erop attent dat er diverse etenswaren en drank te verkrijgen zijn in de kantine van de kringgroep.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij door inschrijving middels dit formulier de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement en de ter zake
geldende uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag worden met deze bekend te zijn en zich verplicht bij inschrijving het inschrijfgeld te voldoen.
Ondergetekende verklaart dat, de door hem/haar ingeschreven hond in goede gezondheid verkeert en niet met deze hond aan de wedstrijd te zullen deelnemen indien de hond op de
wedstrijddag in omstandigheden verkeert waardoor gevaar van besmetting van hondenziekten of enig andere ziekten van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
Ondergetekende verklaart dat het hem/haar bekend is dat loopse teven niet worden toegelaten en dat deelname op eigen risico geschiedt.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Datum:

Handtekening deelnemer/inzender:

