
Werkproevendag

Op zondag  3 april  2022 organiseert Hondenschool De Wolfskamer op verzoek van de FHN 
wederom een Werkproevendag. Wij nodigen deelnemers en toeschouwers met veel genoegen 
uit om deel te nemen of te komen kijken. Inschrijven kan voor de GG0, GGB, GGI, GGII en GGIII 
klasse.  Tevens zal er een ouder-kind klasse komen voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar .

De wedstrijd wordt gehouden op het terrein van hondenschool De Wolfskamer, 
wat u kunt vinden aan de IJsselmeerstraat te Huizen. 

De organisatie is deze dag telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-40043965. De organisatie is deze dag telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-40043965. 
De wedstrijd begint om 09.30 uur. Het secretariaat is open vanaf 08.30 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 18,50,-.
Wordt de ouder-kind klasse als extra inschrijving gedaan dan bedraagt het inschrijfgeld voor 
deze klasse € 6,- Dit bedrag dient u over te maken naar bankrekeningnummer 
NL60RABO0129369330 van de FHN onder vermelding van Werkproevendag, naam geleider, 
naam van de hond en in welke klasse wordt meegedaan. Licentienummer is niet nodig voor
deelname aan deze werkproevendag en staat dus ook open voor inschrijvingen voor niet FHN leden.deelname aan deze werkproevendag en staat dus ook open voor inschrijvingen voor niet FHN leden.

De inschrijving gaat per direct open en sluit op 28 maart 2022. Na deze datum kunnen om
organisatorische problemen te voorkomen geen inschrijvingen meer worden aangenomen. 

De deelnemer/ster verklaart dat naar zijn/haar beste weten de 
ingeschreven hond het laatst tijdvak van 6 maanden niet heeft 
verkeerd in omstandigheden waardoor er gevaar voor besmetting van 
een besmettelijke ziekte van welke aard dan ook, en dat hij/zij niet zal 
deelnemen aan de wedstrijd als de aangegeven omstandigheden zich deelnemen aan de wedstrijd als de aangegeven omstandigheden zich 
alsnog vóór de wedstrijd mochten voordoen. Deelnemer/ster verklaart zelf 
verantwoordelijk te zijn voor op gelopen schade of letsel toegebracht aan 
derden. Deelnemer/ster verklaart zich te onderwerpen aan de regels van 
de Federatie Hondensport Nederland. 
Bij vragen kunt u mailen naar gg@fhn.nl. 

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op zondag 3 april 2022.

3 april 2022

IJsselmeerstraat 5B
1271 AA Huizen


