KCM georganiseerd door:

Locatie;

BOSTON TERRIER
CLUB NEDERLAND

Gemeenschapshuis
“Den Durpsherd”
Kerkwijk 61, 5258 KB
BERLICUM
Aanvang;
Zaal open 09:00 uur
keuring 10:00 uur
Sluiting inschrijving 19-10-2019

Met toekenning van dubbel C.A.C. van de Raad van Beheer

27 -10 - 2019 Kampioenschapsclubmatch
Inschrijfformulier / Entry Form

Keurmeester ; Gustaaf van den Bosch uit België.
Naam van de hond Name of the dog ;

Titels van de hond/Titles of the dog;

Chipno.;

Geslacht /Sex ;

Stamboom/Pedigree nr. ;

Geb. Datum /Date of birth ;

Ingeschreven Klas / entered Class ;……..
1. Babyklas/Baby class (4-6 maanden/months)
2. Puppyklas/Puppy class (6-9 maanden/months)
3. Jeugdklas/Junior class ( 9-18 maanden/months)
4. Tussenklas/Intermediate class (15-24 maanden/months
5. Openklas/ Openclass (va 15 maanden/ over> 15 month)

6. Fokkersklas (> 9 maanden / > 9 month, gefokt door eigenaar/bred by owner)
7. Veteranenklas/Veteran class (vanaf/as from 8 jaar/years)
8. Kampioensklas/Champion class ( vanaf/as from 15 maanden/months)*
9. Koppelklas/Brace class (reu & teef zelfde eig. male & female same owner )
10.Fokkerijklas /Breedersclass (min .3 max. 5 honden / dogs )
.

* Kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven .
*Copy Champion Cert. to be send for CH.Class otherwise dog will be entered in Open Class.

Fokker/Breeder;……………………………………………………….
Vader/Sire ;...................................................................................
Moeder/Dame;………………………………………………………
Eigenaar/Owner Voorletter(s)/First name;Achternaam/Family name;………………………
Mede- eigenaar / Co- owner ;…………......
Adres/Street ;……………………….

Nr./No. ;……………………

Postcode en Woonplaats Zipcode City;………………………………………………………...
Land/Country ;…………………………

Tel./Phone no. ;…………….

E-mail ;……..

** Per adres / By address: ……………………….
** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry.
Inschrijfgeld/Application fee
Inschrijving per eerste hond klas 3 t/m 8

...x € 30,00 = €............

Baby/puppyklas /Vet klas 1,2 en 7

...x € 25,00 = € .............

Koppelklas gratis mits deelnemende honden ingeschreven zijn.
Fokkerijklas gratis mits deelnemende honden ingeschreven zijn.
Totaal/Total

Opsturen; M. van Kessel Blom
Dotterbloem 5
5374 MD, Schaik
of mailen naar;

secretaris.btcn@gmail.com
----------------€ ..............

(Het bedrag dient tegelijkertijd met inzenden van het formulier te worden betaald/
this amount must be paid at the same time the entry form is sent)

Betaling/Payment
IBAN
: NL74INGB0000626860
BIC
: INGBNL2A
t.n.v. Penningmeester BTCNL
O.v.v. het stamboomnummer en naam van uw hond(-en). Please state your and
the dogs name(s)

Hierbij geef ik de BTCN toestemming tot
publiceren van foto’s en uitslagen van dit
evenement via clubblad, website & sm.
Datum/Date ;..

Handtekening/Signature ;..

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit
inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this
form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

