Nederlandse Berner Sennen Vereniging
Rasinventarisatie dagen 2017
Organisatie en informatie: J. Kranenbarg
Woutersweg 2, 6718 TJ EDE
Tel. : 0318-617300 0f 06 13132657
E mail. voorzitter@bernersennenhond.nl

Op een testdag wordt een gedragstest en een exterieurkeuring uitgevoerd. Wij zien graag dat alle jonge
honden van onze vereniging aan de rasinventarisatie deelnemen. Gelet op de nieuwe regelgeving en de
maatschappelijke aandacht voor het verantwoord fokken van rashonden, is deelname zeker aan te
bevelen. Op deze wijze kunnen wij als Vereniging bekijken hoe het gehele ras en bepaalde foklijnen er
voor staan en kunnen wij u dienen van fokadviezen voor de honden waarmee gefokt gaat worden.
De rasinventarisatie data voor 2017 zijn:
Zondag 26 maart
2017
Zaterdag 16 september 2017
Zondag 29 oktober 2017

te Harderwijk
te Eck en Wiel
te Harderwijk

U kunt uw hond aanmelden door onderstaand formulier ingevuld en voorzien van een kopie van de
stamboom te zenden aan bovenstaand adres. U kunt de opgave ook per email doen naar het adres zoals
ook hierboven is aangegeven. Het formulier is ook te vinden op onze website. Berner Sennenhonden
kunnen deelnemen aan deze rasinventaristie vanaf de leeftijd van 18 maanden voor de REU en vanaf
24 maanden voor de TEEF.
Geef u zo spoedig mogelijk op voor de dag waaraan u wilt deelnemen, doch uiterlijk één maand voor
de gekozen datum. Wij verzorgen de aanmelding bij de NVAEGZ .
Ca 3 weken voor de datum van de dag ontvangt u van de NVAEGZ een brief met uitnodiging,
routebeschrijving en verdere instructies. De testen beginnen om 10.00 uur. U moet met uw hond om
9.45 aanwezig zijn.
Het inschrijfgeld bedraagt € 90,00 en dient direct bij aanmelding te worden overgemaakt op rekening
nr. NL65 INGB 0004467446 t.n.v. NBSV met vermelding van Rasinventarisatie en de datum.
Belangstellenden zijn van harte welkom. We hebben u hard nodig ter assistentie van de verschillende
onderdelen.

Inschrijfformulier Rasinventarisatie
Naam eigenaar:………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………
Postcode:……………………………Woonplaats:……………………………………………………..
Tel. nr:……………………………...Gewenste datum:………………………………………………..
Betreft Berner Sennenhond Naam hond:………………………………………………………………
Reu/ Teef*

Geboorte Datum:………………………………………………………………….

Datum betaling:……………………………. Handtekening.
Voeg een kopie van de stamboom mee bij de aanmelding!!!


Doorhalen wat niet van toepassing is.

