Federatie
Hondensport
Nederland
discipline

Behendigheid

Wedstrijddatum:
organiserende hondenschool:

zondag 16 september 2018

locatie:

Eikenlaan 255
2404 BP Alphen aan den Rijn

Alphense Hondenclub

Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder de reglementen van
en i.s.m. de Federatie Hondensport Nederland (FHN)
De resultaten van deze wedstrijd tellen mee voor de Behendigheid-competitie,
met uitzondering van de debutanten en veteranen klasse
3
aantal ringen:
Prijzenregeling
10%
inschrijfbedrag per combinatie:
€ 15
overmaken op bankrekening:
NL49RABO0159318084
t.n.v.
Alphense Hondenclub te Aphen a/d Rijn
Niet meer dan één inschrijving per overboeking!
inschrijving

open
gesloten

vrijdag 13 juli 2018
vrijdag 17 augustus 2018

Vermeld bij overschrijving het:
licentienummer + B, naam handler en roepnaam hond, geen klasseaanduiding invullen
Licentienummer vermelden met streepjes tussen verenigings-, persoons- en hondnummer.
Bij licentienummer B vermelden i.v.m. verwerking betalingen van meerdere
wedstrijddisciplines bij de organiserende vereniging. Bijvoorbeeld 123-4567-8912-B, Piet Vertier, Puppy.
Bij overschrijding van het maximaal aantal inschrijvingen, wordt de plaatsingsprocedure van de FHN toegepast.
Gegevens contactpersoon / wedstrijdsecretariaat
naam
Marije Doppenberg
telefoon
06-46326652
Op wedstrijddag:
06-46326652
mailadres
wedstrijd@hondenclub.nl
secretariaat open:
Aanvang wedstrijd:
parcours verkennen
verstrekking catalogus
Overnachtingsmogelijkheid:

8.00 uur
9.15 uur
9.00 uur
nee
nee

Op de website FHN-Behendigheid-wedstrijdkalender wordt zsm na sluitingsdatum
de deelnemerslijst gepubliceerd. Hierop kunt u controleren of uw inschrijving is verwerkt.
Controleer de dag voor de wedstrijddag of er wijzigingen hebben plaats gevonden.
Tot 16.00 uur op de dag voor de wedstrijddag kunnen mededelingen geplaatst worden.
Door het betalen van het inschrijfgeld voor deze FHN-activiteit geeft deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inhoud van de geldende
reglementen. Tevens geeft deelnemer hiermee aan akkoord te zijn met alle geldende reglementen betreffende deze activiteit.
Het FHN-bestuur heeft er mee ingestemd dat de wedstrijdgegevens eerder op de site geplaatst
mogen worden dan de officiële openingsdatum. Dit ivm het inplannen van de betaalgegevens bij uw bank.
U mag uw inschrijfgeld echter niet eerder overmaken dan:
vrijdag 13 juli 2018
Alle te vroeg overgemaakte inschrijvingen worden na sluitingsdatum teruggestort.
Betalingen moeten uiterlijk op de dag van sluiting op de rekening van de organiserende hondenschool zijn
bijgeschreven. De FHN noch de organiserende vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor betalingen
die te laat zijn binnengekomen. Storingen, vertraagde betalingen die door uw bank veroorzaakt zijn, zijn geen
reden om uw inschrijving na sluitingsdatum te accepteren. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een
tijdig en correct uitgevoerde betaling/inschrijving. Inschrijvingen die niet volledig of niet correct zijn zullen niet
geaccepteerd worden. Het inschrijfgeld zal dan zo spoedig mogelijk teruggestort worden.
Deelnemer/-ster verklaart dat naar zijn/haar beste weten de ingeschreven hond het laatst verlopen
tijdvak van 6 maanden niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor er gevaar voor besmettig is
van welke ziekte van besmettelijke aard dan ook en dat hij/zij niet zal deelnemen aan de wedstrijd als
de aangegeven omstandigheden zich alsnog vóór de wedstrijd mochten voordoen.
Deelnemer/-ster verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor opgelopen schade of letsel en
verantwoordelijk te zijn voor schade of letsel toegebracht aan derden.
Deelnemer/-ster verklaart zich te onderwerpen aan de regels van FHN discipline Behendigheid.

