Inschrijfformulier Jonge Honden dag
Kringgroep Peel & Maas
van de Nederlandse Boxerclub
Locatie: te Ospeldijk
Datum :14-05-2022

Terrein open vanaf: 08.30 uur
Aanvang:
09.30 uur

Keurmeester: Angelika Hartmann

______________________________________________________________________
Stamboomnaam Boxer:…………………………………………………………………………………………….
Geb.datum:………………………………………………Reu / Teef NHSB-nr.:…………………………………
Vaderhond:……………………………………………………………………………………………………………
Moederhond ..…………….………………………………………………………………….………………………
Naam fokkker:……………………………………………………………………………………………………….
Naam eigenaar:……………………………………………………………………………………………………..
Adres Eigenaar:……………………………………………………………………………………………………..
PC + Woonplaats:………………………………………………………………..Tel.nr.:…………………………
E – Mail adres:………………………………………………………………………………………................... ...
De bovenvermelde hond dient ingeschreven te worden in de volgende klasse ( svp aankruisen):

reuen 3 en 4 maanden

teven 3 en 4 maanden

reuen 5 en 6 maanden

teven 5 en 6 maanden

reuen 7 en 8 maanden

teven 7 en 8 maanden

reuen 9 t/m 12 maanden

teven 9 t/m12 maanden

reuen 13 t/m 14 maanden

teven 13 t/m 14 maanden

reuen 15 t/m 17 maanden

teven 15 t/m 17 maanden

veteranen vanaf 7 jaar

fokgroepkeuring
Deelname aan de fokgroep, vader en/of moederhond met minstens 3 nakomelingen,
de pups dienen ingeschreven te zijn op deze jonge hondendag.
Vermeld namen vader- en / of moederhond en de namen en geboortedatums van de pups!
Wij maken u erop attent dat zieke honden, honden met gecoupeerde oren, monor- of cryptorchide reuen en
loopse teven niet kunnen worden toegelaten.
Inschrijfgelden
Eerste hond, incl. catalogus:
Elke volgende hond (dezelfde eig.)... x
Veteranenklasse:
Fokgroep:
Advertentie in catalogus, hele pagina
Advertentie in catalogus, halve pagina
Stelt prijs beschikbaar
Totaal overgemaakt:

€ 22, -€ 18, -€ 18, -€ 18, -€ 15, -€ 10, -€………

€………
€………
€………
€………
€………
€………
€………

Sluitingsdatum

07-05-2022

€………

NB: U dient het totaalbedrag tegelijkertijd met het opsturen van het
inschrijfformulier over te maken
onder vermelding naam hond t.n.v. kringgroep Peel en Maas Ospel
IBAN : NL69 RBRB 0919 9361 21 BIC : RBRBNL21

Handtekening eigenaar
____________

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _
Inschrijfformulieren op sturen naar:
A Maas / Meijelsedijk 93 / 6035 RJ Ospeldijk / E-mail: boxerspeelenmaas@hotmail.com

Bevestiging ontvangt u na de sluitingsdatum

