Inschrijfformulier LSOHV Show
Op 27 september 2015 in Manege Groenewoude
te Woudenberg

Secretariaat: Carin Peletier, Pleineslaan 106, 3734 ER
Den Dolder
Dit formulier volledig en duidelijk invullen en ondertekend opsturen vóór 24 september 2015 aan het
secretariaat en een kopie van afstammingsbewijs meesturen

Ras

Oudduitse Herder*

Duitse Herder Langstokhaar*

Kleur

Naam van de hond

Teef*

N.H.S.B./Afstammingsnr

Reu*

Geboortedatum

Naam vaderhond / afstam.nr

nr.

Naam moederhond / afstam.nr

nr.

Naam van de Fokker
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer / GSM:
E-mail adres
Bankrek.nr. (IBAN)
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
Bovenstaande hond wordt ingeschreven in de volgende klasse:
Baby parade * (baby's welke de 12 weken enting hebben gehad, tot 4 maanden)
Baby klasse * (4 - 6 maanden)
Puppy klasse * (6 - 9 maanden)
Jeugd klasse (9 - 18 maanden)
.

Open klasse (v.a. 15 maanden)
Veteranen klasse (v.a. 8 jaar)
Nakomelingenklasse A *
Nakomelingenklasse B *

Kind/Hond parade * (kinderen tot en met 15 jaar)
.

Knuffel klasse *
Klassen met * dingen niet mee voor de Best In Show
Het volgende totaal bedrag wordt overgemaakt:
LSOHV Leden:
Inschrijving 1e hond
Inschrijving 2e hond
Volgende hond(en)
Babyklas + Knuffelklas
Baby parade
Nakomelingen klasse

€ ........
€ ........
€ ........
€ ........
€……..
€.........

( € 35,00 )
( € 30,00 )
( € 25,00 )
( € 25,00 )
( € 10,00 )
( € 15,00 )

Vrijwillige bijdrage (prijzengeld) € ........ (dank u)
TOTAAL

€.................

Duitse..............................................
Herder Club Nederland
Handtekening:
. Op 22 mei 2011 in Manege Nijenkamp te Holten
Clubmatch secretariaat: R. Hoekstra, Blankenberg
58, 1935 CH Egmond Binnen

Niet Leden:
Inschrijving 1e hond
Inschrijving 2e hond
Volgende hond(en)
Babyklas + Knuffelklas
Baby parade
Nakomelingen klasse

€ ........
€ ........
€ ........
€ ........
€……..
€.........

( € 45,00 )
( € 40,00 )
( € 35,00 )
( € 35,00 )
( € 15,00 )
( € 15,00 )

Vrijwillige bijdrage (prijzengeld) € ........ (dank u)
TOTAAL

€ ..............

Duitse Herder Club Nederland
Datum………………………………………………
. Op 22 mei 2011 in Manege Nijenkamp te Holten
Clubmatch secretariaat: R. Hoekstra, Blankenberg
58, 1935 CH Egmond Binnen

Attentie: Het bedrag per inschrijving dient bij voorkeur vóór 24 september 2015 ontvangen te zijn op
bankrekeningnummer NL87 TRIO 0784710430 t.n.v. Penningmeester LSOHV o.v.v. LSOHV Show en
naam hond.
Indien het inschrijfbedrag niet vóór 24 september 2015 is ontvangen, kunt u op de showdag zelf nog
betalen. Uiteraard heeft het onze voorkeur dat u vooraf het bedrag reeds heeft overgemaakt. Overmaken
vanuit het buitenland kan ook. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig :
IBAN/SEPA: NL87 TRIO 0784710430 - BIC Nummer: TRIONL2U - Banknaam: TRIODOS

Inschrijfvoorwaarden:
Door uw aanmelding gaat u akkoord met het showreglement welke u kunt vinden op de website.
Bij verhindering wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
De aanwijzingen van de showleiding, ringpersoneel en/of keurmeesters dienen opgevolgd te worden.
Wanneer de hond te laat wordt voorgeleid kan de eigenaar geen aanspraak maken op een titel.
Wanneer de show vroegtijdig wordt verlaten, worden de eventueel behaalde prijzen niet nagezonden.
Iedere voorgeleider/eigenaar is verantwoordelijk voor zijn/haar hond. De LSOHV wijst elke claim op voorhand
af.
Honden dienen aangelijnd te zijn.
Er is geen veterinaire keuring. Alle honden dienen voldoende te zijn gevaccineerd tegen hondenziekte, parvovirus, ziekte van Weil en besmettelijke leverziekte. Buitenlandse honden moeten tevens een bewijs van
enting tegen rabiës hebben. Voor elke hond moet het hondenpaspoort worden meegenomen. Dit kan op
verzoek van de showleiding worden gecontroleerd.
Uw hond dient op de dag van de keuring te voldoen aan de leeftijdklasse waarin hij/zij is ingeschreven.
Afgelasting:
Door het insturen van het formulier verplicht u zich de kosten verbonden aan de inschrijving te voldoen, ook
als u onverhoopt verhinderd bent te komen.
Inschrijving sluit op 23 september 2015 of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Inschrijvingen welke na de sluitingsdatum binnen komen, worden niet meer opgenomen in de
Showcatalogus.

Dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend met een kopie van het afstammingsbewijs opsturen naar:

Carin Peletier, Pleineslaan 106, 3734 ER Den Dolder
Scannen en mailen naar secretaris@lsohv.nl mag ook!

