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WEDSTRIJDORGANISATIE 

BEHENDIGHEID 

  

VISIE  

De visie van de FHN is dat iedereen in principe met elke hond (conform reglement) kan 

meedoen aan de wedstrijden van de Federatie. Dit kan met een reguliere licentie, een privé-

licentie of zonder licentie.  

BELEID  

De behendigheidswedstrijden weer terug brengen naar de regio met een landelijke spreiding. 

Elke organisatie die 1 of meerdere ringen kwijt kan; buiten of binnen, mag een 1-, 2- of 3-

ringswedstrijd organiseren of faciliteren voor de Federatie.   

Door het beleid privé licenties in te zetten zijn lopers niet meer afhankelijk van een club en 

biedt de Federatie meer flexibiliteit. Door inschrijven zonder licentie (onder voorwaarden) 

mogelijk te maken kan de Federatie iedereen enthousiasmeren voor- en laten proeven aan 

de wedstrijden en is het voor clublopers mogelijk om gewoon een enkele wedstrijd dichtbij 

huis mee te lopen.  

 

2022-2023 Tarieven Waarschijnlijke tarieven; 2023-2024 

€ 3,75 Clublicentie (½ prijs ivm coronajaren) € 9,- Clublicentie 

€ 15,- Privé licentie (½ prijs ivm coronajaren) € 30,- Privé licentie 

€ 2,50 extra inschrijfkosten zonder licentie € 2,50 extra inschrijfkosten zonder licentie 

€ 16,50 inschrijfgeld buitenwedstrijd € 17,50 inschrijfgeld buitenwedstrijd 

€ 17,50 inschrijfgeld binnenwedstrijd 

€ 1,- extra inschrijfgeld gaat naar diegene die 

de binnenlocatie heeft gehuurd 

€ 19,- inschrijfgeld binnenwedstrijd 

€ 1,50 extra inschrijfgeld gaat naar diegene 

die de binnenlocatie heeft gehuurd 

€ 10,- inschrijfgeld jeugdleden (t/m 18 jaar) € 10,- inschrijfgeld jeugdleden (t/m 18 jaar) 
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WEDSTRIJDORGANISATIE VOOR DE BEHENDIGHEID 
 

FHN ORGANISEERT DE WEDSTRIJD EN DE WEDSTRIJDAANVRAGER 

FACILITEERT 

Verwachtingen van de wedstrijdaanvrager die de wedstrijd faciliteert 

• Lunch en drinken verzorgen voor FHN officials en eigen vrijwilligers 

• Eigen vrijwilligers rijkelijk belonen voor hun inzet 

• Ring(en):  

o Zorgt voor elektrapunten secretariaat en de tijdwaarneming 

o Zorgt voor tafels en stoelen naast de ring.  

o Zorgt voor een afzetting rondom de ring, bij 2 ringen moet hier minimaal 5 

meter tussen zitten.  

o Zorgt voor een afzetting voor de start zodat de ringmeester daar de 

wachtende deelnemers rustig kan plaatsen.  

• Vrijwilligers: 

o De vrijwilligers die de organisatie zelf moet aanleveren krijgen 1 gratis 

inschrijfplek per vrijwilliger. De vrijwilliger mag zelf doorgeven aan wie deze 

gratis plek wordt gegeven. De FHN betaalt dit.  

o In de ochtend is er een parkeerhulp nodig 

Vrijwilligers uit inschrijvingen  Zelf vrijwilligers regelen  

2 lattenleggers per ring  1 ringmeester per ring 

1 riemloper per ring 1 schrijver per ring 

3 parcoursbouwers en opruimers  1 klokker elektrisch + hand per ring 
 

1 overkoepelend aanspreekpunt, invaller & 

secretariaatzaken  

Financieel overzicht 

Omschrijving Vergoeding Extra informatie 

Locatievergoeding wedstrijd € 150,- 1, 2 of 3-rings 

Locatievergoeding € 1,50 Per deelnemer 

Eigen materiaal per wedstrijd € 100,- of € 150,- Zonder of met tijdwaarneming 

Gratis inschrijfplek  € 16,50 of 17,50 Per verplichte vrijwilliger 

• Horeca-opbrengsten zijn voor de wedstrijdaanvrager 
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Verwachtingen FHN 

• FHN verzorgt de inschrijvingen en betalingen. 

• FHN bepaalt in overleg met de organisator welke klasses er gelopen worden op de 

wedstrijddag. 

• FHN verzorgt de catalogus en publicaties 

• FHN regelt en vergoedt 2 scheidsrechters bij een 1-rings wedstrijd en 3 

scheidsrechters bij een 2-rings wedstrijd en 5 scheidsrechters bij een 3-ringswedstrijd 

• FHN verzorgt de prijzentafel voor VP en JU van alle klasses en 1 overall prijs per A, B 

en C   

• FHN verzorgt de prijzentafel voor de winnaars in de Games van alle klasses: een 

spelprijs  

• FHN verzorgt het materiaal en de tijdwaarneming:  

o Keuze: € 100,- Extra locatievergoeding wanneer de organisatie de benodigde 

baan of banen, volgens de gestelde eisen, ter beschikking heeft. U geeft het 

merk en type van de raakvlaktoestellen door en een aantal foto’s zodat dit bij 

de publicatie van de wedstrijd kenbaar gemaakt kan worden 

▪ Extra: € 50,- Extra locatievergoeding wanneer de facilitator zelf een 

tijdwaarneming ter beschikking heeft of de tijdwaarneming gratis 

ophaalt.  

• FHN verzorgt GRATIS inschrijfplekken voor de vrijwilligers die aangeleverd moeten 

worden 

• De FHN verwerkt en publiceert de uitslagen  

Voorbeeld: Wanneer de inschrijving gesloten is, ontvangt u: 

1-ring 80 deelnemers + eigen goedgekeurde baan = € 150,- locatievergoeding + € 1,50 per 
ingeschreven deelnemer + € 100,- baanvergoeding = € 370,- 

2-rings wedstrijd 160 deelnemers = € 150,- locatievergoeding + € 1,50 per ingeschreven 
deelnemer = € 390,- 
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U ORGANISEERT EN DE FHN ONDERSTEUNT 

Verwachtingen van u als organisatie 

• Verzorgt de inschrijvingen en de betalingen  

o Vanaf september 2022 zal dit online gaan en heeft u hier geen omkijken meer 

naar.  

• Verzorgt de prijzentafel voor VP en JU van alle klasses (zie het reglement voor uitleg 

van de prijzentafel) en 1 overall prijs per A, B en C 

• Verzorgt de prijzentafel voor de winnaars in de Games van alle klasses: een spelprijs  

• Verzorgt de Lunch en het drinken voor de FHN officials en de eigen vrijwilligers 

o Eigen vrijwilligers rijkelijk belonen voor hun inzet 

• Materiaal en de tijdwaarneming: 

o Keuze: € 100,- Extra locatievergoeding wanneer de organisatie de benodigde 

baan of banen, volgens de gestelde eisen, ter beschikking heeft. U geeft het 

merk en type van de raakvlaktoestellen door en een aantal foto’s zodat dit bij 

de publicatie van de wedstrijd kenbaar gemaakt kan worden. 

▪ Extra: € 50,- Extra locatievergoeding wanneer de organisatie zelf een 

tijdwaarneming ter beschikking heeft of de tijdwaarneming gratis 

ophaalt.  

o Keuze: U mag de 2 banen in de week voor de wedstrijd gratis ophalen en 

krijgt ook een week de ruimte na de wedstrijd om de kar weer terug te 

brengen. U heeft een WA verzekering en iemand met een BE-rijbewijs. U 

krijgt dan € 150,- extra locatievergoeding. U bent tijdens deze periode 

verantwoordelijk voor de baan en dit gaat in overleg met de Federatie. Vragen 

hierover: voorzitter@fhn.nl    

• Ring(en):  

o Zorgt voor elektrapunten secretariaat en de tijdwaarneming 

o Zorgt voor tafels en stoelen naast de ring 

o Zorgt voor een afzetting rondom de ring, bij 2 ringen moet hier minimaal 5 

meter tussen zitten.  

o Zorgt voor een afzetting voor de start zodat de ringmeester daar de 

wachtende deelnemers rustig kan plaatsen.  

• Vrijwilligers: 

o In de ochtend is er een parkeerhulp nodig 

o Wanneer u een binnenwedstrijd organiseert krijgt u ook voor de verplichte 

vrijwilligers een GRATIS inschrijfplek. 

 

Vrijwilligers uit inschrijvingen  Zelf vrijwilligers regelen  

2 lattenleggers per ring  1 ringmeester per ring 

1 riemloper per ring 1 schrijver per ring 

3 parcoursbouwers en opruimers  1 klokker elektrisch + hand per ring 
 

1 overkoepelend aanspreekpunt, invaller & 

secretariaatzaken  

 

mailto:voorzitter@fhn.nl
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Financieel plaatje 

De horeca-opbrengsten zijn voor u als organisatie 

Financieel overzicht 

Omschrijving Vergoeding Extra informatie 

Inkomsten uit deelnemers € 9,50 Per deelnemer 

Eigen materiaal per wedstrijd € 100,- of € 150,- Zonder of met tijdwaarneming 

Gratis inschrijfplek bij een 

binnenwedstrijd 

€ 16,50 of 17,50 Per verplichte vrijwilliger 

 

Voorbeeldberekening, dit kan zo duur als je wilt 

Omschrijving 80 deelnemers Uitgaven 

Inkomsten uit deelnemers € 760,-  

Eigen materiaal of ophalen € 100,- of € 150,-  

Prijzen  € 320,- (€ 4,- per deelnemer) 

Verzorging vrijwilligers  € 100- (2 of 3 FHN + 4 VW + snoep 
– (12,50 pp)) 

Presentjes vrijwilligers  € 50,- (12,50- pp) 

          

Verwachtingen van de FHN wanneer u organiseert 

• FHN verzorgt hulp waar nodig bij het inschrijfproces en wedstrijdsecretariaat 

• FHN bepaalt in overleg met de organisator welke klasses er gelopen worden op de 

wedstrijddag. 

• FHN verzorgt de catalogus en publicaties 

• FHN regelt en vergoedt 2 scheidsrechters bij een 1-rings wedstrijd, 3 scheidsrechters 

bij een 2-ringswedstrijd en 5 scheidsrechters bij een 3-ringswedtrijd  

• FHN betaalt de inkomsten uit het aantal deelnemers uit aan de organisatie 

• FHN verzorgt het materiaal of zie de keuzes en mogelijkheden voor extra inkomsten 

in de lijst hierboven betreffende materiaal. 

• De FHN verwerkt en publiceert de uitslagen  
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VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE OF HONDENSCHOOL WANNEER U 

EEN WEDSTRIJD ORGANISEERT OF FACILITEERT 

• Motiverend voor al uw eigen lopers en jeugdleden, dichtbij huis en leuk om naar toe 

te werken. 

• Een gezellige dag voor uw organisatie of hondenschool en al uw cursisten waarin 

betrokkenheid centraal staat. 

• Uw cursisten kunnen ook deelnemen aan de wedstrijd zonder licentie. (€ 2,50 extra 

inschrijfkosten tov licentiehouders – u ontvangt hier € 0,50 van, de overige € 2,- komt 

ten goede aan de FHN ivm de administratieve verwerking) 

• U krijgt gratis inschrijfplekken per verplichte helper wanneer u de wedstrijd faciliteert 

of een binnenwedstrijd organiseert. 

• U heeft weinig vrijwilligers en materiaal nodig om dit mogelijk te maken 

• De wedstrijd telt mee voor de competitie. 

• Extra kantine-omzet 

• Financieel interessant voor wat extra inkomsten voor uw school bij voldoende 

deelnemers 


