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1.4. Loopse teven zijn toegestaan. De deelnemer dient dit vooraf te melden bij de organisatie 

3.1.2. Een startlicentie is onbeperkt geldig, de kosten bedragen € 6,- per combinatie 

geleider/hond 

5.3.4. In 2023 worden alle honden uit groep 2 gemeten indien hier eerder geen bewijs 
voor geleverd is of de hond nog niet door NHN gemeten is. In de catalogus van de 
wedstrijd wordt vermeld welke honden er gemeten zullen worden op de wedstrijd en 
wanneer dit zal gebeuren. Dit gebeurt voor aanvang van de wedstrijd of in de pauze van 
de wedstrijd. 

5.5.1. Promoveren mag direct na afloop van het behalen van de benodigde 
promotiepunten, en moet bij het behalen van 8 promotiepunten (waarvan minstens 2 op 
het VP). 

5.5.4. Vervalt (Veteranen honden (bij NHN zijn dit honden vanaf 9 jaar) kunnen vrijwillig 
een stapje terug doen in de te lopen afstanden. Dit betekent (naar keuze van de handler) 
van Speed-A naar Technical-A, van Technical-B naar Technical-A of van Speed-B naar 
Speed-A of Technical-B. Deze honden promoveren dan ook niet meer na het behalen 
van 10 promotiepunten. Andere vormen van vrijwillige degradatie zijn niet mogelijk) 

5.6.2.A. Voor de bepaling van het eindklassement in 2023 tellen alleen de resultaten van 
de beste 8 wedstrijden mee.  

5.6.3. NK-kwalificatie: Om mee te mogen doen aan het NK 2023 in een bepaald traject 
moet je minimaal 375 punten (groep 1) of 330 punten (groep 2) in dit traject halen.  

6.4.5  De hond mag starten na het teken (fluitsignaal) van de keurmeester, na het 
tweede teken (fluitsignaal) moeten de geleider en hond het parcours verlaten (MPT). 

7.5.1. In de B-klasse is het niet geoorloofd dat er een (of meer) toestel(len) genomen 
word(en) voor de start. Indien er een toestel genomen wordt voor de start volgt er een 
diskwalificatie. 

7.6.2. Bezwaren tegen uitslagen dienen vòòr de prijsuitreiking aangegeven te worden bij 
het secretariaat c.q. keurmeester. Beslissingen van de keurmeester zijn bindend. 

10. NK 

• Om deel te nemen aan het NK moet men de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
Indien men gekwalificeerd is en niet de Nederlandse nationaliteit bezit loopt men in 
de Open klasse. 

• Max. 60 deelnemers. Het streven is om alle gekwalificeerden te kunnen laten lopen, 
overinschrijfprocedure geldt ook hier maar i.p.v. afstand tot wedstrijdlocatie kijken we 
naar het behaalde aantal NK-punten. 


