
UITNODIGING
SURVIVAL en BARBECUE

Wij zijn blij u te kunnen uitnodigen voor onze 16de(!) editie. 

16de SURVIVAL voor baas en hond
in het Drentse landschap (te Borger)

met aansluitend een BARBECUE

op 24 september 2016

Net als de vorige keren organiseren de Kringgroep N.O.N en Reddingshondengroep Drenthe
gezamenlijk dit sportieve evenement waarbij baas en hond tijdens een tocht van ong. 10 km. samen
opdrachten moeten uitvoeren. Je gaat uitdagingen aan samen met je hond, van hoog tot laag, over
land en water. 
We sluiten de dag af met een welverdiende barbecue.

Dit sportieve evenement is uitgegroeid tot een jaarlijkse terugkerende traditie, met deelnemers uit
het gehele land en onze buurlanden.
Inschrijven is voor iedereen, maximaal 1 hond per persoon. Voorwaarde is dat zowel baas als hond
over een goede basisconditie beschikken. De tocht zal 5 tot 6 uur duren. Er wordt in groepjes gelopen
en het is een sportief gebeuren zonder wedstrijdelement.

Deelnamekosten: 20,00 euro per persoon voor de survival en 12,50 euro voor de barbecue.
Dit bedrag dient direct met de inschrijving overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL98 RABO 01477079 51 t.n.v. NHC Kringgroep N.O.N. RABO te Borger o.v.v. Survival en/of barbecue
+ naam hond. 
Na inschrijving volgt verdere informatie.

Zin om mee te doen? Je kunt je opgeven bij het secretariaat: info@knon.nl of info@rhgd.nl
Vermeld bij opgave je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en ras en naam van de
hond.  De inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. 
De inschrijftermijn is van 4 juni t/m 22 juli 2016.

Gezien het jaarlijks groeiende aantal deelnemers hebben wij een maximum ingesteld van 100
deelnemers. Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, dient men zich individueel op te
geven en deelname geschiedt op volgorde van betaling. Het is dus niet mogelijk om een hele groep
tegelijk op te geven of te reserveren. Natuurlijk kun je wel aangeven dat je in een bepaalde groep wilt
meedoen. 
Zo gauw de limiet van 100 deelnemers is bereikt, zal dit op onze website vermeld worden. 
Er zal een korte reservelijst worden aangelegd, waarvan je dan bericht krijgt. 
Bij evt. latere afmeldingen van deelnemers zullen we de eerstvolgende op de reservelijst benaderen
om alsnog deel te nemen. 

Graag tot ziens op 24 september!

Met vriendelijke groet, 

Janine Schopmeijer, secretaris 
Parallelweg 9, 7822 GL Emmen,
F        06-51912313
email: info@knon.nl of info@rhgd.nl

  www.knon.nl of www.rhgd.nl


