
Wedstrijdreglement 
NK Hollandse Herders IGP  

 
• Het “Open Nederlands Kampioenschap Hollandse Herders IGP” wordt georganiseerd onder auspiciën 

van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC) 
 

• Aan deze wedstrijd kunnen Hollandse Herders van alle variëteiten (kort-, lang-, ruwhaar) deelnemen, 
die in het bezit zijn van een stamboom 

 

• Aan deze wedstrijd kunnen Hollandse Herders deelnemen in de klasse IGP I, II of III. De hond dient 
minimaal in het bezit te zijn van het certificaat BH/VZH 
 

• Deelnemers uit binnen- en buitenland worden toegelaten tot het kampioenschap 
 

• Zowel geleider als eigenaar dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap van rasvereniging of 
sportorganisatie (en het lidmaatschapsbewijs hiervan te kunnen tonen) 
 

• Geleider dient tevens in het bezit te zijn van stamboom, entingsbewijs en logboek en dient deze aan 
het secretariaat te tonen 
 

• Deelnemers dienen zich te houden aan de bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van 
Beheer 

 

• Er zal worden gekeurd volgens het IGP-programma 
 

• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de keurmeester 
 

• Inschrijving verplicht tot betaling. Inschrijfgeld dient te worden voldaan op NL33RABO0148644201 tnv 
Hondendressuurgroep Brabant 

 

• Deelnemers dienen zelf tijdig gereed te staan voor de afdelingen A, B en C. Indien geleider geen 
respons geeft op oproep van de keurmeester, kan de keurmeester overgaan tot diskwalificatie. 
 

• Alleen wedstrijdhonden worden toegelaten op en rondom het wedstrijdveld 
 

• Zowel de organisatie van het NK HH IGP als de beheerder van de wedstrijdlocatie, kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook. Iedere aanwezige en/of 
deelnemer dient WA-verzekerd te zijn.  
 

• De titel ‘Nederlands Kampioen Hollandse Herders’ wordt uitgereikt aan de combinatie uit de IGPIII-
klasse met het hoogst aantal punten 
 

• Indien er een gelijke eindstand in de punten is, dan wint de jongste hond. 

• Indien bovengenoemde punten geen uitsluitsel geven, is de deelnemer met het hoogst aantal punten 
in afd. C bepalend. 
 

• Indien bovengenoemde punten geen uitsluitsel geven, is de deelnemer met het hoogst aantal punten 
in afd. B bepalend. 
 

• Indien er geen verschil zit in de punten op alle drie de onderdelen, worden gelijke plaatsen toegekend. 
De eerstvolgende plaats wordt dan niet toegekend. 
 

Wij wensen alle deelnemers een sportieve wedstrijd! 


