Inschrijfformulier “BULLYRUN 2019 “
Zondag 28 April 2019

Terrein “WRV Midland “ Lelystad

Aanvang bullyrun: 10.00 uur opgeven uiterlijk 01 april a.s.
Voor iedere hond zal zo nodig de afstand worden aangepast zodat ook de hele jonge bulletjes hun eerste “run” kunnen
maken . Ook standaard bullen mogen meedoen mits de baasjes lid zijn van de NMBTC! En voor iedere eigenaar hebben we
weer een leuke herinnering.
Route naar de renbaan
De renbaan ligt in het hondensportpark van Lelystad. Het adres is Hondsdraf 30, Lelystad. Tel.: 06 34077189.
De renbaan is te bereiken door via de Oostranddreef de Runderweg in te gaan. Na ongeveer 1 km ziet u een bord met een
verwijzing naar het hondensportpark. Als u hier linksaf de Runderweg verlaat bent u op de Hondsdraf die een stukje parallel
aan de Runderweg loopt. Volg deze weg tot het eind. Dan bent u bij de renbaan gearriveerd.
De GPS positie van de renbaan is: 52 � 31' 39" NB en 5" OL.
http://www.wrvmidlandlelystad.nl
let op !! Inschrijvingen uitsluitend toegestaan voor leden van de NMBTC die de contributie voor 2019 voldaan hebben .
De Inschrijfkosten overmaken op bankrekening NL20 RBRB 0706 5006 28 t.a.v. NMBTC Evenementen….o.v.v. NMBTC
Bullyrun 2019 + naam eerste hond.
€ 17,50 voor de eerste hond **
€ 12,50 voor de 2e en volgende hond

naam hond...................................................reu/teef* leeftijd................
2e hond ................................................... reu/teef* leeftijd.................
...................................................................................................................
Aantal lunches á € 8,50 ................
( dieet wensen direct opgeven , hiervoor kunnen extra kosten berekend worden )
Totaal bedrag : € .................... gelijktijdig overmaken met het insturen van dit formulier per post of per email.
Programma:

10.00:
11.00:
12.00:
12.45:
13.30:
15.00:

1e run
Ledenvergadering
Kleine wandeling
Lunch
2e run
Prijsuitreiking

Naam: ………………………….…………………………………………………………………………………………………..
postcode en woonplaats: ……………........................................................................................
telefoon: …………………………………………………… mobiel: ………………………………………………………..
email: …….………………………………………………………………………………………………………………………….
Evenementen secretariaat: Carla Rijnbout, Steenweg 81, 4781 AM Moerdijk
Bank: NL20 RBRB 0706 5006 28 t.n.v. NMBTC. o.v.v. bullyrun 2019 + NAAM 1E HOND

Datum: ……………..…… Plaats: ……………….…………………………………….
Handtekening: ...................................................................................

