INSCHRIJFFORMULIER WEDSTRIJDDAG

10 september 2017
locatie: Terrein KC Nijmegen, Elshofweg 10, 6533 KH Nijmegen

BEHENDIGHEID / AGILITY
Keurmeester:
Nog niet bekend
Stamboomnaam van de hond:
Stamboomnr.
Roepnaam:
Naam handler:
Naam eigenaar:
Adres:
Woonplaats:

GEHOORZAAMHEID / OBIDIENCE
Keurmeester:
Nog niet bekend

Geb.datum:
Lid NBCC *)
Postcode

Indeling behendigheid +) 2
A
B
C - Veteranen
D - Recreanten/beginners

Ja

Reu / Teef:
Nee

Reu

Teef

Email” :
Indeling gehoorzaamheid +) 3
junioren
A
B
C

De inschrijving sluit op 27 augustus 2017
Per hond één formulier insturen. Inschrijfformulieren opsturen naar: Evenementen NBCC, p/a Bonenkamp 30, 6662RV Elst
e-mail: evenementen@nederlandsebeardedcollieclub.com
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor de 1e hond: € 10,00; 2e en volgende hond € 1,50 korting.
Voorbeeld bij behendigheid:
voor één hond € 10,00; voor 2 honden totaal € 18,50
Voorbeeld bij gehoorzaamheid:
voor één hond € 10,00; voor 2 honden totaal € 18,50
Voorbeeld bij 1x behendigheid + 1x gehoorzaamheid
voor 1 hond: 1x € 10,00 + 1x € 8,50 = totaal € 18,50
Voorbeeld bij 2x behendigheid + 2x gehoorzaamheid
voor 4 honden: 1x € 10,00 + 3x € 8,50 = totaal € 35,50
Inschrijving verplicht tot betaling! Het verschuldigde bedrag dient tegelijkertijd met het inzenden van het inschrijfformulier te
worden overgemaakt op onze rekening NL27INGB0000006130 (BIC: INGNL2A) t.n.v. NBCC
Wilt u bij uw betaling duidelijk het stamboomnummer en de naam van uw hond vermelden?
A. Inzender verklaart dat, voor zover hem/haar *) bekend is, de door hem/haar *) ingeschreven hond(en) gedurende het laatst
verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft (hebben) verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting van
hondenziekte, of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
B. Inzender verklaart dat zijn/haar *) hond is ingeënt volgens de geldende eisen (iedere deelnemer van de ingeschreven
hond(en) dient het hondenpaspoort/inentingsboekje bij zich te hebben).
DEELNAME GESCHIEDT OP EIGEN RISICO!

Plaats:

Datum:

Handtekening:

2. BEHENDIGHEID
e
A: Beginners die alle toestellen goed beheersen t/m deelnemers die op 1 graads-niveau wedstrijden lopen.
e
e
B: Deelnemers die op 2 en 3 graads-niveau wedstrijden lopen.
C: Veteranen: Vanaf zeven jaar. Er wordt laag gesprongen en het parcours bevat geen band en schutting.
D: Recreanten/beginners: Er wordt laag gesprongen en het parcours bevat geen palen, band en wip.
LET OP: de minimum leeftijd van de hond voor deelname aan behendigheid is 15 maanden!

Winnaar van de B-klasse wordt CLUBKAMPIOEN BEHENDIGHEID 2017
3. GEHOORZAAMHEID
Junioren: Honden die op de wedstrijddag de leeftijd van 10 maanden nog niet bereikt hebben.
De eisen zijn: omgang hond/hond; aangelijnd volgen; staan en betasten; gebit tonen; komen op bevel vanaf
riemlengte afstand; omgang baas/hond. Dit alles op een speelse wijze waarbij gebruik van een speeltje en/of brokje is
toegestaan.
A: Gelijk aan het gebruikelijke EG-programma:
Omgang hond/hond; aangelijnd volgen; staan en betasten; gebit tonen, komen op bevel van vijf meter afstand; aan de
voet; blijfoefening op riemafstand waarbij men de riem mag vasthouden, omgang baas/hond.
B: Hiervoor mogen honden inschrijven die in vorige jaren in de A-klasse zijn uitgekomen en nog geen officieel GGB (of hoger)
diploma hebben. Het programma is gelijk aam het gebruikelijke VEG-programma:
omgang hond/hond; aangelijnd volgen; staan en betasten; gebit tonen, komen op bevel van 10 meter afstand; zit, sta
en af tijdens volgen, omgang baas/hond.
C: Wordt gekeurd conform de landelijke eisen van het GGB Cynophilia.
Omgang hond/hond; staan en betasten; gebit tonen; twee minuten blijfoefening; zit tijdens volgen; komen op bevel;
terugzenden plaats; vlak apport; omgang baas/hond.

Winnaar van de C-klasse wordt CLUBKAMPIOEN GEHOORZAAMHEID 2017

