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Informatie van het NOG bestuur
Datum:
16 juli 2017
Onderwerp: oproep inzenders landelijke NOG keuring voor certificaatwaardige geiten
Landelijke NOG keuringen in 2017
Dit jaar wordt de organisatie van de NCW keuring wederom verzorgd door de Stichting Keuringscommissie Noord en wel
op zaterdag 19 augustus 2017 in de Manege de Haan op de J.Alberdaweg 20 te Jubbega. Nadere informatie staat op de
NOG website bij http://www.geiten.org/Agenda/Agendakeuring.html
De landelijke CW keuring wordt georganiseerd door het bestuur van de NOG met ondersteuning van bestuurders van de
geitenfok verenigingen de Dageraad en Overijssel en de fokgroepen Boer en Nubisch.
Bij deze roepen wij inzenders op om zich met hun certificaatwaardige geiten en lammeren aan te melden bij Pieter Zijlstra
voor deze landelijke certificaatwaardige keuring van de NOG die gehouden zal worden op 9 september 2017 in Manege
Heeten aan de Schöpkesdijk 1 in Heeten. De aanvang van de keuring is 09.30.
De keuring staat open voor geitlammeren, Nubische en Boergeit overlopers, en geiten van alle NOG rassen.
Alle deelnemende dieren moeten volledig Q-koorts (herhalings) geënt zijn, uitsluitend lammeren die op 9 september
jonger dan 3 maanden zijn mogen zonder dat ze geënt zijn deelnemen. De entingen moeten geregistreerd zijn bij RVO.nl
of bij SG-online met de zogenaamde vaccinatie behandeling vlagmelding. Van de (gezondheids) risico’s bij het deelnemen
aan een keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening.
Wij melden de keuring centraal aan via het computerprogramma geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check laten doen
op de vlagmelding. Daarom heeft Bas Bierhof uw machtiging en LNV relatienummer nodig. Tevens checken wij
voorafgaand aan de keuring bij de GD of inzenders een geldig certificaat hebben.
Aanvoer van de dieren kan vanaf 08:30 uur tot 9:30 uur, in die tijd is bij de manege een dierenarts aanwezig die uw dieren
bij de” kar” vóór het betreden van de manege zal controleren. Na toestemming van de dierenarts mogen uw geiten naar
binnen. Neem een ingevulde gezondheidsverklaring mee met daarop de nummers van de geiten zodat de dierenarts dat
formulier kan gebruiken. Nadat de dierenarts het terrein verlaten heeft worden er geen dieren meer toegelaten tot de
keuring. Stro is aanwezig in de manege. Er zijn voorzieningen in de manege om uw dieren vast te zetten.
De kosten voor deelname aan de keuring bedragen €5 per inzender en €5 per aangemeld dier.
U dient uw kosten bij binnenkomst bij de administratie in de manege te voldoen.
Samenvattend:
Wat:
de landelijke certificaatwaardige NOG keuring 2017
Wanneer:
9 september 2017
Waar:
Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, UBN 6210021
Aanmelden:
tot 15 augustus bij Pieter Zijlstra liefst per mail zijlstra37@home.nl of per telefoon 0515-569638,
let op bij 1-jarige Nubische geiten vermelden of het een overlopers is en bij éénjarige Boergeiten
of ze gelamd hebben
Machtiging:
verstrekken machtiging en RVO-relatienummer aan Bas Bierhof, bierhofs@xs4all.nl hij beheert de invoer
van geitenkeuring.nl voor deze keuring

