INSCHRIJFFORMULIER

SDN TROFEE
18 en 19 november 2017
SDN organiseert in samenwerking met DWG Palmerswaard een kwalificatiewedstrijd voor alle rassen
Keurmeesters:
A: Arie Stam
B: Berry Kleinhesselink
C: Hans Hengelman

Manwerk:
Wesley Haakman
Fabian van Aalsburg

Spoorlegger:
Harry ten Have
Hans Abels
Albert Verhoef

Wedstrijdlocatie
Voor A: wordt nog bekend gemaakt
Voor B en C: De Groene Velden (vv De Merino’s), Wageningselaan 5 te Veenendaal
gsm: 0653454625
Gegevens van de hond
(Stamboek* ) naam van de hond:
NHSB nummer
TAT/Chipnummer
Geslacht:

Reu / Teef

Kleur
Heeft de hond een geamputeerde staart
wegens medische gronden:

Ja / Nee
Indien ja: originele verklaring! overleggen bij de organisatie, vóór
aanvang bij de wedstrijd!!

Vader van de hond is:
Moeder van de hond is:
Fokker van de hond is:
* een kopie van de stamboom meesturen met de inschrijving.
Gegevens van de eigenaar
Volledige naam:
Straatnaam /huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Emailadres:
Lid van vereniging / onder lidnummer
Let op: achterzijde ook invullen en ondertekenen!!
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Gegevens van de geleider
Volledige naam:
Straatnaam /huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Emailadres:
Lid van vereniging / onder lidnummer

Sport Dobermann Nederland is door de Raad
van Beheer erkend. Tevens aangesloten bij de
Commissie Werkhonden

•

Inschrijver verklaart door middel van deze inschrijving (artikel V.5 KR) de rechtsmacht van de Raad
van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement te erkennen en dus tevens bekend te zijn met
relevante reglementen. Daarnaast eveneens bekend te zijn met de regels van de F.C.I.

Sluitingsdatum voor de inschrijving: 10 november 2017
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 voor leden SDN/DWG Palmerswaard en € 17.50 voor leden van andere
verenigingen en dient uiterlijk 10 november te worden overgemaakt op bankrekening:
t.n.v. SDN te Veenendaal, IBAN: NL12ABNA0426369955 met vermelding van
de (stamboom)naam van de hond!
Intrainen op de wedstrijdlocatie te Veenendaal kan op zondag 5 of 12 november 2017

Ondertekend door:
Naam:

……………………………………………

Plaats:

……………………………………………

Datum:

……………………………………………

Handtekening:

……………………………………………

Svp volledig ingevuld en ondertekend (beide pagina’s en kopie van de stamboom)
insturen t/m 10 november 2017:
•
•

Per mail: duidelijk (gescand/gefotografeerd aan sportdobermannnederland@gmail.com
Per post: beide pagina’s en kopie stamboom tijdig insturen aan het
Secretariaat SDN
Bachlaan 21
1272 EJ Huizen
Ps. Vergeet niet het inschrijfgeld over te maken vóór 12 november 2017!!

2

Inschrijfformulier SDN Trofee op 18 en 19 november 2017

