Hondenschool Pallieter vzw
… honden weten waarom…

INSCHRIJVINGSFORMULIER

CLUBKAMPIOENSCHAP
2 oktober 2022
“ Nen dag voor onze Bob…. in memoriam”
 € 5,00 inschrijfgeld per deelnemende hond. Uiterlijk inschrijven op 28-09-22
 Mooie dagprijs voor iedere deelnemer
 Lekker eten en drinken, de ganse dag
Voornaam en naam deelnemer:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Mailadres:
…………………………………………………………………………………………

Naam en ras van de hond:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

OPGEPAST:

Deze proef geldt tevens als overgangsproef bij de juniors en in de B-klas.
Vul zeker ook de achterzijde van dit formulier in aub

Bewijs van betaling voor de deelname aan het clubkampioenschap 2/10/2022:
Naam geleider:

………………………………………………………………………………………………………

Naam hond:

………………………………………………………………………………………………………

Betaald:

O Cash……………………………………………………………O BC……………………………

IN WELKE CATEGORIE NEEM JE DEEL
(Da’s de klas waarin je traint. Laat je eventueel adviseren door de instructeurs)

Puppy's - 14:00u
B -klas - 15:30u
Wedstrijddebutanten - 12:00u
Rally-O – 10.00u
Flyball - 16:30u

O
O
O
O
O

Pré-juniors - 15:30u
C-klas – 11:00 + 12:00u
Programma 1 - 11:00u
Treibball – 14:00u

O
O
O
O

Juniors - 14:00u
Recreanten 11:00 + 12:00u
Prog 2 / Veteraan - 10:00u
Hoopers - 15:30u

O
O
O
O

Een woordje uitleg over het clubkampioenschap
In elke klas zullen er proeven afgenomen worden en zal er een “clubkampioen” gehuldigd worden.
Iedereen kan deelnemen, van onze jongste puppy’s tot onze wedstrijdspelers Programma II.
Puppy’s en pre-juniors krijgen aangepaste oefeningen. Voor de juniors en B-klas zullen deze proeven
gelijk zijn aan de overgangsproeven en tellen dan ook als overgangsproef.
Voor de mensen uit de C klas zullen de proeven gelijkwaardig zijn aan de brevetproef.
Voor de (wedstrijd) debutanten, programma I en II zal het een gewone wedstrijd zijn.
BELANGRIJK:
-

Men neemt deel in de klas waarin men traint.
Als je deelneemt aan verschillende disciplines, gelieve dan voor elke discipline een apart
formuliertje in te vullen.

Er zijn mooie prijzen voorzien en alle deelnemers krijgen een aandenken.
De algemene clubkampioen is (procentueel) de beste uit de wedstrijdklassen. Deze winnaar krijgt ook
zijn naam op de prachtige wisselbeker en wie deze 3 x achter mekaar wint mag hem houden. De
clubkampioen is steeds een combinatie die voor HS Pallieter wedstrijd speelt.
Ook onze Pallieter kids mogen weer meedoen. Zij zullen aantreden omstreeks 16:30u à 16:45u. Vul hier
wel aan speciaal inschrijfformuliertje in waar een beetje extra info opstaat zodat we aangepaste
“oefeningetjes” kunnen bedenken. Elk kindje krijgt een leuke prijs. Indien nodig, mag papa of mama
mee op het terrein staan.
Heel dit evenement neemt toch wel een hele dag in beslag. Prijsuitreiking omstreeks 17:30u.
De bedoeling is van een leuke dag te hebben en de club te steunen met een hapje en een drankje.
Breng vrienden en familie mee om te supporteren…

