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Reglement deelname NVBH NK 

• De NVBH IGP KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJD wordt in principe eind Oktober gehouden. 

 
Wedstrijd voorwaarden: 

1. Deze wedstrijd is een Nationaal kampioenschap waaraan individueel wordt deelgenomen. De wedstrijd 

wordt op basis van het IGP-reglement gekeurd en zal daardoor meetellen voor de selectie van het NK-

werkhonden, mits voldaan is aan de minimale eisen van de CWH. 

2. De deelnemer moet de Nederlandse nationaliteit hebben en de hond waarmee hij/ zij zich inschrijft heeft 

een Nederlandse/Buitenlandse stamboom met NHSB-nummer. 

3. Deelname open voor IGP I, II en III combinaties. Deelnemers die in het bezit zijn van een IGP-I certificaat 

kunnen opgaan voor hun examen IGP-II, voor IGP II combinaties geldt dat zij op kunnen gaan voor het IGP 

III certificaat.  Indien het deelnemersveld voor IGP III honden het maximale aantal toegestane eenheden 

overschrijdt, hebben IGP III honden te allen tijde voorrang. 

4. Degenen die gekeurd worden volgens het IGP-III programma, zullen allemaal opgenomen worden in de 

geldende ranglijst. 

5. De TCW kan combinaties uitsluiten van deelname aan het evenement in onderstaande gevallen: 

• Onsportiviteit naar andere deelnemers toe. 

• Gebruik van stroombanden, en/of andere verboden trainingsmiddelen die in de wet dierenwelzijn 

worden genoemd zijn niet toegestaan. 

• Indien frustratie wordt afgereageerd op de hond! 

6. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer dient zelf zorg te dragen 

voor een dekkende verzekering. 

7. Inschrijvingskosten moeten uiterlijk tot 2 werkdagen na de sluitingsdatum van de inschrijving op de 

bankrekening NL98 RABO 0115 7533 38 t.n.v. NVBH TCW staan. 

8. Het NVBH lidmaatschapsnummer is verplicht op het inschrijfformulier van het NVBH NK.  

9. Voor kwalificatie van het FMBB WK is het lidmaatschap van de NVBH vanaf 1 Januari van het jaar waarin 

het NK gehouden wordt vereist. 

10. Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven hond in goede gezondheid verkeert ten tijden van het 

inschrijven en het evenement. 

11. Na afmelding van de sluitingsdatum, dient men te allen tijden een doktersverklaring te overleggen aan de 

TCW. 

 

Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden voldaan is kan de combinatie niet deelnemen aan de NVBH Open IGP 

Kampioenschapswedstrijd.  
 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TCW. 


