
                                                                        
 
 
Beste apporteersportbeoefenaars, 
 
Op zondag 17 juli 2022, organiseert Sjakie’s Hondenclub Horst, onder de reglementen van de 
Federatie Hondensport Nederland (FHN) een werkproef.  
Inschrijven voor deze wedstrijd kan door overmaking van het inschrijfgeld naar rekeningnummer     
NL20 RABO 0304476196 t.n.v. Sjakie’s Hondenclub Horst. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor elke klasse € 17,50 per combinatie. 
 
BELANGRIJK 
Bij de betaling moet in ieder geval worden vermeld: 
Licentienummer (indien bekend) + letter van de sport (in het geval van apporteren een A) 
Licentienummer is voor deze losse wedstrijd niet verplicht 
Voor en achternaam begeleider 
Roepnaam hond 
Klasse A,B of C 
Geboortedatum hond 
 
Per combinatie één overschrijving maken. 
De inschrijving sluit op 8 juli 2022 en dan moet het inschrijfgeld dus zijn overgemaakt. 
(Hou rekening met de bank/giro verwerkingstijd). 
 
Op de internetsite van de FHN (www.fhn.nl) apporteersport – Wedstrijdkalender wordt na 
8 juli 2022 een lijst van deelnemers gepubliceerd. Hierop kunt u controleren of uw 
inschrijving is verwerkt. 
 
Op de dag van de wedstrijd is het secretariaat vanaf 08:30 uur geopend. De wedstrijd begint om 
09:30 uur. Voor een routebeschrijving zie de site van de FHN of van de hondenschool. 
 
Deelnemer/ster verklaart dat naar zijn/haar beste weten de ingeschreven hond het laatst verlopen 
tijdvak van 6 maanden niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor er gevaar voor besmetting is 
van welke ziekte van besmettelijke aard dan ook en dat hij/zij niet zal deelnemen aan de wedstrijd als 
de aangegeven omstandigheden zich alsnog vóór de wedstrijd mochten voordoen. Deelnemer/ster 
verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor opgelopen schade of letsel en verantwoordelijk te zijn voor 
schade of letsel toegebracht aan derden. Deelnemer/ster verklaart zich te onderwerpen aan de regels 
van de FHN. 
 
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op. 
Tot ziens op 17 juli 2022 te Horst 
Adres: Tienrayseweg 10 Horst 
 
www.fhn.nl 
Email: apporteersport@fhn.nl 
Telefoonnr: 0650572728 
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