
        Belgian Cairn Terrier                                               Belgische Vereniging 

              Association                                                          van de Cairn Terrier 
 

 

 

 

Entryform/Inschrijformulier 
  

13th Special Cairn Terrier Championship Show 
With CAC award – Met toekenning van het CAC 

 

Sunday November 11, 2018 – Zondag 11 november 2018 
 

Judge/Keurmeester: Mr. Angel Sotoca Santos (ES) 
 

Irrevocable closure of entries/Onherroepelijke sluiting der inschrijvingen: 22/10/2018 
 

             (One entry form per dog – please use block writing – copies allowed / Eén formulier per hond – in blokletters a.u.b. – fotokopies toegestaan) 

Name of the dog/Naam van de hond  

Sex/Geslacht  Dog/Reu  -  bitch/teef (delete as appropriate/schrappen wat niet past) 

Date of birth/Geboorte datum  

Pedigree/Stamboom  Number/nummer : 

Sire/Vader  

Dam/Moeder  

Name of the breeder/Naam van de fokker  

 

Name of the owner/Naam van de eigenaar  

Street and number/Straat en nummer  

Postal code and place/Postcode en plaats  

Country/Land  

Telephone/Telefoon  

E-mail  

 

Classes of participation/Klassen van deelneming 

O  Minor puppy Class (till 6 months)  -  Baby klasse (tot 6 maand) 
O  Puppy Class (from 6 to 9 months)  -  Puppy klasse (van 6 tot 9 maand) 

O  Youth Class (from 9 to 15/18 months)  -  Jeugd klasse (van 9 tot 15/18 maand) 
O  Intermediate Class (from 15 to 24 months)  -  Tussen klasse (van 15 tot 24 maand) 
O  Breeders Class (from 15 months)  -  Fokkers klasse (vanaf 15 maand) 
O  Open Class (from 15 months)  -  Open klasse (vanaf 15 maand) 
O  Champions Class (Attach official certificate) – Kampioens klasse (Kopie van kampioens titel bijvoegen) 

O  Veteran Class (from 8 year)  - Veteranen klasse (vanaf 8 jaar) 
 

O  Couple with (Name)-Koppel met(Naam)…………………………………………………………………………………………………………….(Free/gratis) 
O  Group with (Names)-Groep met (Namen)………………………………………………………………………………………………………….(Free/gratis) 
                                                               ………………………………………………………………………………………………………… 
                                                               ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijfgeld/Registration fee: 1st dog/hond €30 – 2de dog/hond  €25 – Minor puppy, Puppy and Veteran €20 
  

Payments/Betalingen 
IBAN: BE73 7343 7023 4760 – BIC: KREDBEBB to ABCT-BVCT/op naam van ABCT-BVCT 

Please mention the name of the owner and the name(s) of the dog(s) 
Met de vermelding van de naam(namen) van de hond(en) en de naam van de eigenaar 

 

I, the undersigned, certify that he/she accept the rules of the exhibition; that he/she will accept the sporting decisions of the 
K.K.U.S.H..; that his/here dog is free from diseas and that he/she is not a member of an association not affiliated with the 
K.K.U.S.H or with an organisation that is not recognised by the F.C.I. 
By submitting this form you are required to pay the registration fee. 
 

Ondergetekende verklaart: dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en er zich zal aan houden; dat hij de 
sportieve uitspraken van de K.K.U.S.H. zal aanvaarden;dat zijn honden vrij zijn van ziekten en dat hij geen lid is van een 
vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisatie die niet erkend is door de FCI.  
Door het inzenden van dit formulier verplicht U zich tot het betalen van het inschrijvingsgeld. 
 

Location/plaats…………………………………date/datum………………………signature/handtekening……………………………. 
 

Submit entry form to:              Huysecom Rick – Molenbaan 1 – 3020 Veltem-Beisem 
Formulier sturen naar:             Tel: 0032 16 60 93 99 – E-mail: cairnterriers@telenet.be 

 


