KAMPIOENSCLUBMATCH 14 juni 2020

INFORMATIE KAMPIOENSCLUBMATCH 2020
LOCATIE
HANZEHAL ZUTPHEN, Fanny Blankers-Koenweg 2, Zutphen
KAMPIOENSCHAPS PRIJZEN
De volgende kampioenschapsprijzen zijn te behalen: dubbele CAC*, Jeugd CAC, Veteranen CAC en de titel
clubwinner 2020. Tevens is de hond dan gekwalificeerd voor de Hond van het Jaar Show 2020 **, die begin 2021
gehouden zal worden.
* voldoet aan Artikel IV.44 lid 3.&4. Van het KR RvB.
** op basis van uitnodiging.
KEURMEESTER
reuen: mw. C. Kerssemeijer
teven: mw. I.Y. Onstenk- Schenk
INSCHRIJVING
De inschrijving staat open voor leden en niet leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden met
hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland. Ingeschreven kan worden met honden: die op de dag van de
kampioensclubmatch zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
• Ingeschreven kunnen slechts worden de honden op de dag van de inschrijving voor de
kampioensclubmatch behorend tot het erkende Nederlandse hondenras: Saarlooswolfhond, die in het
NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen.
Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden
dienen te zijn overgeschreven en die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van
de inschrijving voor de kampioenclubmatch, zijn ingeschreven in en door de FCI erkende buitenlandse
stamboekhouding of is aangevraagd en niet is geweigerd (de eigenaar dient een schriftelijk bewijs van
de aanvraag bij inschrijving te overleggen).
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de
stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het
buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands
stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven.
KLASSE-INDELING
1. JONGSTE PUPPYKLAS** vanaf 4 tot 6 maanden. (geboren tussen 20-12-2019 en 20-02-2020)
2. PUPPYKLAS** vanaf 6 tot 9 maanden. (geboren tussen 20-09-2019 en 20-12-2019)
3. JEUGDKLAS vanaf 9 tot 18 maanden. (geboren tussen 20-12-2018 en 20-09-2019)
4. TUSSENKLAS vanaf 15 tot 24 maanden. (geboren tussen 20-06-2018 en 20-03-2019)
5. OPENKLAS vanaf 15 maanden. (geboren voor 20-03-2019)
6. FOKKERSKLAS* vanaf 9 maanden. (geboren voor 20-09-2019)
7. KAMPIOENSKLAS*** inschrijven in de Kampioensklasse is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook
in andere klasse inschrijven. Slechts één klasse.
8. VETERAANKLAS vanaf 8 jaar en ouder. (geboren voor 20-06-2012)
9. KOPPELKLAS een reu en een teef waarvan dezelfde persoon eigenaar is.
* Voor inschrijving in deze klas dient de eigenaar tevens fokker te zijn van de hond
** JONGSTE PUPPYKLAS en PUPPYKLAS dingen niet mee voor beste reu/teef kampioensclubmatch 2020
*** Kopie gerechtheidsverklaring/kampioenschapstitel meesturen, zonder deze verklaring wordt de hond in de
openklas ingeschreven.
Men moet inschrijven in die klasse waarin uw hond gezien zijn leeftijd, op de dag van de kampioensclubmatch
valt, Zie hiervoor het bovenstaande schema.
• Dit houdt in dat uw hond op 14 februari 2020 minimaal vier maanden oud moet zijn om deel te mogen
nemen (van deze regel kan niet worden afgeweken).
• Alleen wanneer uw hond in aanmerking komt voor de fokkersklas kunt u kiezen in welke klasse u uw
hond inschrijft. (bijvoorbeeld: Een hond van 12 maanden oud kan ingeschreven worden in de jeugdklas
of in de fokkersklas).
• Men kan de hond maar in één klasse inschrijven.
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INSCHRIJFGELD
€ 35.00 voor elke hond.
Wilt u het verschuldigde bedrag gelijktijdig met het verzenden van het inschrijfformulier overmaken op
IBAN: NL47 RABO 0348 0587 80 SWIFT CODE: RABONL2U, t.n.v. Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden.
Wilt u bij de betaling a.u.b. duidelijk uw naam/hond (NHSB) nummer vermelden.
ENTRY FEES
€ 35.00 for each dog
Fee desposits can be made at IBAN: NL47 RABO 0348 0587 80 SWIFT CODE: RABONL2U; at name of
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden.
When paying note: name owner/Dog (NHSB) number.
BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING
U ontvangt uiterlijk ± twee weken voor de kampioensclubmatch een bevestiging van uw inschrijving. Denkt u
eraan dat u deze meeneemt naar de kampioensclubmatch!
Mocht u op 02 juni 2020 nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het KCMsecretariaat, te bereiken via telefoonnummer: 0032(0)14815667 of via de email:
evenementen(@)saarlooswolfhonden.nl.
Belangrijke tijden
Er zal geen veterinaire keuring zijn, wel dient u een geldig entingsboekje/dierenpaspoort van de hond bij u te
hebben zodat de organisatie daar eventueel op kan controleren.
• opening clubmatch 09.30 uur
• aanvang keuringen 10.00 uur
Zorgt u ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn zodat de keuringen op tijd kunnen beginnen.
DENKT U ER VERDER AAN DAT

•
•
•
•
•
•
•
•

niet ingeschreven honden worden toegelaten op de kampioensclubmatch, mits in bezit van een geldig
entingsbewijs;
reuen die niet compleet zijn (dus niet in het bezit van twee voelbare testikels) mogen niet op de
kampioensclubmatch worden ingeschreven;
sinds 27 juni 2005 loopse teven worden toegelaten;
uit het buitenland afkomstige honden dienen tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. Dit dient met een geldig
entingscertificaat aantoonbaar te zijn;
u voor uw hond een dekentje en een waterbakje meeneemt;
wij de ruimtes nestjes opgeruimd willen houden;
u de hond rondom Hanzehal Zutphen kunt uitlaten, en dat u de ontlasting opruimt;
voor het opruimen van eventuele ongelukjes rond en in de ring, is er schoonmaak materiaal aanwezig.
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