
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Definitieve tekst dd.5/09/2010                      Texte definitieve datant du 5/09/2010 

Verantwoordelijke Musher-Pass et/en Pass-Dog Responsable 
Gilbert Germen, rue Aulnoit 30 – 7912 Saint Sauveur 

Tél : 02/ 204.23.58. – Email :ggermen�mrbc.irisnet.be 

 
 

 
 
REGLEMENTEN PASSDOGS 

 
A. Voorwaarden tot bekomen 
 
1.0 Minstens 12 jaar oud zijn 
2.0 In het bezit zijn van een Musherpass die geldig is 

bij de F.B.M.F. en/of FISTC 
3.0 Eigenaar zijn van de hond of ingeval van het 

lenen van een hond, in het bezit zijn van  een 
contract “LEASING”  met de eigenaar en de 
precieze duur  vermelden van het lenen van de 
hond.   

4.0 De hond moet behoren tot één der vier door de 
FISTC erkende rassen namelijk: 
- de Siberian Husky 
- de Samojeed 
- de Groenlandhond of Eskimohond 
- de Alaskan Malamute 
 

5.0 De hond moet houder zijn van een door de FCI 
erkende stamboom 

6.0 Elke geadopteerde hond zonder door de FCI 
erkende stamboom  zal , voor akkoord bij de Raad 
van Bestuur van de F.B.M.F., een document 
moeten kunnen voorleggen waardoor de club van 
de eigenaar van de hond de hond erkend als één 
van de vier noorse rassen hernomen bij de par. A. 
4.0 van dit reglement.   

7.0 De hond moet minimum 11 maanden oud zijn. 
 
B.    Wijze tot bekomen 
 
8.0 Aanvraag indienen via het secretariaat van de club  

van het aangesloten lid  
9.0 Bij de aanvraag bijvoegen: 

a. recente foto (minimum leeftijd: 11 
maanden) van de voorzijde van de 
kop 

b. recente foto (minimum leeftijd: 11 
maanden) van zijde staande hond 

c. fotokopie van de volledige 
stamboom FCI 

d. indien geadopteerde hond zonder 
stamboom: naam, tatoeage, ras, 
geboortedatum en sekse 

e. kleur van de ogen 
f. kleur van de vacht 
g. eventueel n° chip 
h. naam,  adres en n° Musherpass van 

de eigenaar  
i. in geval van leasing, naam, 

voornaam, volledig adres en 
telefoonnummer van de eigenaar + 
naam, voornaam en n°Musherpass 
van de lener. 

 
 
 

 
REGLEMENTATION PASS- DOGS 

 
A.    Conditions d’obtention 
 
1.0 Etre âgé d’au moins 12 ans 
2.0 Posséder un Musher-Pas validé par la F.B.M.F 

et/ou FISTC 
3.0 Etre le propriétaire du chien ou, en cas de prêt 

d’un chien, posséder un contrat « LEASING » 
avec son propriétaire et reprenant précisément le 
temps du prêt du chien 

 
4.0 Le chien doit, obligatoirement, faire partie d’une 

des quatre races reconnues par la FISTC, à 
savoir : 
- le Siberian Husky 
- le Samojède 
- le Groënlandais ou Chien Eskimo 
- l’Alaskan Malamute 

5.0 Le chien doit être détenteur d’un pedigree 
reconnu FCI 

6.0 Pour le cas d’un chien adopté sans pedigree 
reconnu FCI, produire, pour accord auprès du 
Conseil d’Administration de la F.B.M.F., un 
document par lequel le club du propriétaire 
reconnaît le chien comme faisant partie d’une des 
quatre races nordiques reprises au par. A 4.0 du 
présent règlement. 

7.0 Le chien aura, au minimum, 11 mois accomplis. 
 
B. Mode d’obtention 
 
8.0 Introduire la demande via le secrétariat du club de 

l’affilié 
9.0 Joindre à la demande : 

a. photo récente (âge minimum : 11 
mois) de face de la tête du chien 

b. photo récente (âge minimum : 11 
mois) du chien sur pied vu de coté 

c. photocopie complète du pedigree 
FCI 

d. pour le cas où le chien aurait été 
adopté sans pedigree : nom, tatouage 
éventuel, race, date de naissance, 
sexe 

e. couleur des yeux 
f. couleur de la robe 
g. n° de chips éventuel 
h. nom, prénom et n° de Musher-pass 

du propriétaire 
i. en cas de leasing, nom, prénom, 

adresse complète et n° de téléphone 
du propriétaire + nom, prénom et 
n°Musher-Pass de l’emprunteur. 

 

BELGISCHE MUSHING FEDERATIE  v.z.w. 

FEDERATION BELGE DE MUSHING  a.s.b.l. 
*************************************************** ******************************* 
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10.0 Opsturen van de documenten door het secretariaat 
van de betreffende club naar het Secretariaat van 
de F.B.M.F. die het overmaakt aan de 
verantwoordelijke F.B.M.F. van de Passdog 

11.0 In geval van leasing, zal de Passdog het woord 
“LEASING” vermelden, als ook de 
geldigheidsduur die vermeld staat in het contract. 
Bijkomende bij de naam en het adres van de 
Musher, zal de Passdog ook de naam en het adres 
van de eigenaar vermelden. 

12.0 In geval van het adopteren van een hond zonder 
stamboom, zal de Passdog F.B.M.F. het woord 
“MUSHING BOOK” vermelden als ook een 
geldigheidsduur van 1 jaar vanaf zijn 
vervaardiging. De eigenaar van de hond zal 
gedurende dat jaar, tentoonstellingen moeten doen 
voor het verkrijgen van een stamboom FCI met 
die hond. Een nieuw uitstel van 1 jaar zal kunnen 
verdaagd worden door de Raad van Beheer van de 
F.B.M.F. voor de hond die, zelfs al heeft hij 
tentoonstellingen gedaan, nog steeds geen 
stamboom zou verkregen hebben. Er zal maar één 
verdaging van 1 jaar toegestaan worden. 

13.0 De verantwoordelijke F.B.M.F Passdog zal het 
officiële document opstellen en aan het 
Secretariaat F.B.M.F. overmaken. Deze laatste zal 
dan de Passdog overmaken aan het secretariaat 
van de betrokken club of afgeven aan één van zijn 
vertegenwoordigers bij een volgende F.B.M.F. 
vergadering. 

14.0 Het secretariaat van de club zal de Passdog aan 
zijn lid bezorgen. 

15.0 Bij het verstrijken van de geldigheidsdatum zal,  
de Passdog  “LEASING” teruggezonden worden 
naar het Secretariaat van de F.B.M.F., die deze zal 
overmaken, teneinde zijn vernietiging, aan de 
verantwoordelijke F.B.M.F. van de Passdogs. 

16.0 Bij het verstrijken van de geldigheidsdatum zal, 
de Passdog “MUSHING BOOK” teruggezonden 
worden naar het Secretariaat van de F.B.M.F., die 
deze zal overmaken, teneinde zijn vernietiging of 
verdaging, aan de verantwoordelijke F.B.M.F. 
van de Passdogs. 

17.0 In geval van overlijden van de hond zal de 
Passdog  teruggezonden worden naar het 
Secretariaat van de F.B.M.F. die deze op zijn 
beurt, teneinde zijn vernietiging, overmaakt aan 
de verantwoordelijke van de Passdogs. 

18.0 Men moet verstaan onder vernietiging van een 
Passdog, het afknippen en vernietigen van de 
rechter bovenhoek  waar de n° van de Passdog 
staat vermeld. De rest van het document zal terug 
bezorgd worden aan de eigenaar van de overleden 
hond. 

 
 
 
 
 

10.0 Envoi des documents par le secrétariat du club 
concerné auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui 
l’adressera au responsable F.B.M.F. des Pass-
Dog. 

11.0 En cas de leasing, le Pass-Dog F.B.M.F. reprendra 
le libellé « LEASING » ainsi que la durée limitée 
telle que prévue par le contrat. En plus du nom et 
adresse du Musher, le Pass-Dog reprendra les 
nom et adresse du propriétaire du chien. 

 
12.0 En cas d’adoption d’un chien sans pedigree, le 

Pass-Dog  F.B.M.F. reprendra le libellé : 
« MUSHING BOOK » ainsi qu’une durée limitée 
de 1 an à dater de sa confection. Le propriétaire 
du chien devra, durant cette année, faire des 
expositions avec le chien afin d’obtenir, pour 
celui-ci, un pedigree FCI. Un nouveau délai de 1 
an pourra être prorogé par le Conseil 
d’Administration de la F.B.M.F. pour le chien qui, 
bien qu’ayant été présenté en exposition, n’aurait 
pas encore obtenu son nouveau pedigree. Une 
seule prorogation d’1 an sera autorisé. 

 
13.0 Le responsable F.B.M.F. des Pass-Dog 

confectionnera le document officiel et le 
transmettra au Secrétariat F.B.M.F.  Ce dernier 
transmettra le Pass-Dog au secrétariat du club 
concerné ou à un de ses représentants lors d’une 
réunion prochaine F.B.M.F. 

 
14.0 Le secrétariat du club se charge alors d’expédier 

le Pass-Dog à son membre. 
15.0 Arrivé au terme de sa validité, le Pass-Dog 

« LEASING » sera retourné auprès du Secrétariat 
F.B.M.F. qui le transmettra, pour destruction, au 
responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

 
16.0 Arrivé au terme de sa validité, le Pass-Dog 

« MUSHING BOOK » sera retourné auprès du 
Secrétariat F.B.M.F. qui le transmettra, pour 
destruction ou prorogation d’une année au 
responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

 
17.0 En cas de décès du chien, le Pass-Dog sera 

retourné auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui le 
transmettra, pour destruction au responsable 
F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

 
18.0 Par destruction d’un Pass-Dog, il faut comprendre 

le découpage et destruction du coin supérieur 
droit qui comporte le n° du Pass-Dog. Le reste du 
document sera retourné au propriétaire du chien 
disparu. 
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19.0 In geval van verlies van een Passdog zal een 
nieuwe aanvraag moeten ingediend worden zoals 
hierboven beschreven. In dat geval, zal er op de 
nieuwe Passdog de vermelding “DUPLICAAT”  
staan. 

20.0 In geval van recuperatie van de verloren Passdog 
zal het lid het “DUPLICAAT” document terug 
bezorgen via  het secretariaat van zijn club,  aan 
het Secretariaat van de F.B.M.F., welke op zijn 
beurt, teneinde de vernietiging, het overmaakt aan 
de verantwoordelijke F.B.M.F. Passdog. 

21.0 Enkel de verantwoordelijke F.B.M.F. voor de 
Passdog is bevoegd om een Passdog op te stellen 
of te vernietigen. 

 
C. Inbreuken en sancties 
 
22.0 Wordt beschouwd als in gebreke zijnde, elk 

effectief of actief lid: 
a. niet in het bezit is van een Passdog 
b. niet in het bezit is van een geldige Passdog 

(adres, telefoon, n° chip, enz…) 
c. zijn Passdog niet ingeleverd heeft aan het 

Secretariaat van de F.B.M.F. wanneer deze 
hem er uitdrukkelijk om verzocht heeft 

d. geweigerd heeft zijn Passdog te tonen tijdens 
een controle bij gelijk welke manifestatie 

e. die een Passdog zelf opgesteld of vervalst 
heeft 

 
23.0 Sancties op alle vastgestelde inbreuken zullen 

genomen worden door de Raad van Beheer van de 
F.B.M.F., na de overtreder te hebben gehoord. 

24.0 De sanctie zal zijn: 
a. de blaam 
b. een vaste boete van 100 EURO (vernietiging 

van de Passdog en intrekken van de 
Musherpass met schorsing toestemming tot 
trainen en/of deelname aan wedstrijden 
gedurende de tijd tot betaling aan de 
F.B.M.F. geschiedt) 

c. vernietiging van de Passdog en intrekken van 
de Musherpass voor een bepaalde duur 
(schorsing toestemming tot trainen en/of 
deelname aan wedstrijden gedurende de duur 
van het intrekken) 

d. vernietiging van de Passdog, intrekken van de 
Musherpass en uitsluiting van de F.B.M.F. 

 
D. Trainingen 
 
25.0 Om deel te nemen aan alle trainingen, zowel privé 

als officiële, moet de Musher in bezit zijn van een  
in  regel zijnde  F.B.M.F.  Passdog  voor al de 
getrainde honden. Hij kan te allen tijde  
 gecontroleerd worden door de politie of andere  
bevoegde personen. 

 

19.0 En cas de perte d’un Pass-Dog, une nouvelle 
demande sera introduite dans les conditions 
reprises ci-avant. Dans ce cas, la mention 
« DUPLICATA » sera reprise sur le nouveau 
Pass-Dog. 

20.0 Dans le cas de récupération du Pass-Dog disparu, 
le membre renverra son document 
« DUPLICATA » via son secrétariat de club 
auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui, à son tour, le 
transmettra au responsable F.B.M.F. des Pass-
Dog pour destruction. 

21.0 Seul, le responsable F.B.M.F. des Pass-Dog est 
habilité à réaliser ou détruire des Pass-Dog. 

 
 
C. Infractions et  sanctions 
 
22.0 Est considéré en infraction, tout membre effectif 

ou actif : 
a. non en possession d’un Pass-Dog 
b. n’ayant pas un Pass-Dog mis à jour (adresse, 

téléphone, n°chips, etc…) 
c. n’ayant pas rentré son Pass-Dog auprès du 

Secrétariat F.B.M.F. si celui-ci en a 
expressément fait la demande 

d. refusant de montrer son Pass-Dog lors d’un 
contrôle à l’occasion d’une manifestation 
quelconque 

e. ayant réalisé ou falsifié lui-même un Pass-
Dog 

23.0 Toute infraction constatée sera sanctionnée par le 
Conseil d’Administration de la F.B.M.F. après 
avoir entendu le contrevenant. 

24.0 La sanction sera : 
a. le blâme 
b. une amende fixée à 100 EURO (destruction 

du Pass-Dog et retrait de Musher-Pass avec 
suppression d’autorisation d’entraînements 
et/ou participation aux courses durant le 
temps pris pour effectuer le payement auprès 
de la F.B.M.F.) 

c. destruction du Pass-Dog et retrait du Musher-
Pass pour une durée déterminée            ( 
suppression d’autorisation d’entraînements 
et/ou de participation aux courses pour le 
temps du retrait) 

d. destruction du Pass-Dog, retrait du Musher-
Pass et exclusion de la F.B.M.F. 

 
D. Entraînements 
 
25.0 Pour participer aux entraînements privés ou 

officiels, le Musher devra être détenteur de Pass-
Dog validés par la F.B.M.F. pour tous les chiens  
entraînés. Il pourra être contrôlé à n’importe quel 
moment par toute autorité de police ou assimilée. 
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E. Wedstrijden 
 
26.0 Voor deelname aan belgische F.B.M.F. 

wedstrijden of buitenlandse van de FISTC 
(waaronder de Europese en 
Wereldkampioenschappen FISTC begrepen zijn) 
is elke Musher verplicht in het bezit te zijn van in 
regel zijnde F.B.M.F. Pass-Dogs voor al de 
honden in het gespan welke ten allen tijde kunnen 
gecontroleerd worden door de bevoegde personen 
der inrichtende manifestatie. 

27.0 De honden die echter een Passdog met de 
vermelding: “MUSHING BOOK” hebben zullen 
niet toegelaten worden voor deelname aan de 
Eurocup, Europese en/of 
Wereldkampioenschappen FISTC 

 
F. Adreswijziging 
 
28.0 In geval een effectief of actief lid van adres 

verandert, zal hij dadelijk zijn Passdog met de 
nieuwe nodige gegevens aan zijn  secretariaat van 
de  club geven. Deze zal onmiddellijk die 
documenten overmaken aan het Secretariaat van 
de F.B.M.F. die, op zijn beurt,  het nodige doet 
om alles aan de verantwoordelijk F.B.M.F. 
Passdog over  te maken. Deze zal dan een nieuw 
bijgewerkt document opstellen. De nieuwe 
Passdog zal opgestuurd worden naar het lid 
volgens de te volgen werkwijze vermeld in dit 
reglement 

 
G. Verandering van club 
 
29.0 In geval een effectief of actief lid veranderd van 

club binnen de aangeslotenen van de F.B.M.F. 
kan hij zijn Passdog (s)  behouden zonder 
wijzigingen 

30.0 Als een Musher zich voorgoed scheidt van één of 
meerdere van zijn honden ten voordele van een 
andere belgische of vreemde Musher binnen de 
FISTC, zal de Passdog zoals hij is, de hond(en) 
begeleiden. Het is aan de nieuwe eigenaar om de 
Passdog in regel te zetten bij zijn nieuwe 
federatie. 

 
H. Verandering van federatie 
 
31.0 Wanneer een effectief of actief lid de FISTC 

verlaat, zal hij onmiddellijk zijn Passdog 
binnenleveren bij zijn oude secretariaat van de  
club, die onmiddellijk het document aan het 
Secrétariaat van de F.B.M.F. zal zenden, dewelke, 
teneinde van vernietiging, alles aan de 
verantwoordelijke F.B.M.F. van de Passdog zal 
overmaken. 

 
 
 

E. Courses 
 
26.0 Pour participer aux courses belges F.B.M.F. et 

étrangères FISTC (en ce compris les 
championnats d’Europe et du Monde FISTC) 
chaque Musher devra être détenteur de Pass-Dogs 
validés par la F.B.M.F. pour tous les chiens de 
l’attelage et pourra être contrôlé à n’importe quel 
moment par l’organisateur de la manifestation où 
il se sera inscrit. 

 
27.0  Toutefois, les chiens ayant un Pass-Dog libellé : 

« MUSHING BOOK » ne seront pas autorisés à 
participer à l’Eurocup, aux championnats 
d’Europe et/ou du Monde FISTC 

 
 
F. Changement d’adresse 
 
28.0 En cas de changements d’adresse d’un membre 

effectif ou actif, celui-ci rentrera immédiatement 
son Pass-Dog avec les nouveaux renseignements 
auprès de son secrétariat de club. Celui-ci 
transmettra aussitôt les pièces auprès du 
Secrétariat F.B.M.F. qui, à son tour, les 
transmettra auprès du responsable F.B.M.F. des 
Pass-Dog. Celui-ci établira un nouveau document 
mis à jour. Le nouveau Pass-Dog sera expédié au 
membre suivant la procédure reprise au présent 
règlement. 

 
 
G. Changement de club 
 
29.0 Si un membre effectif ou actif change de club au 

sein de la F.B.M.F., le ou les Pass-Dogs restent 
valables sans modification 

 
30.0 Si un Musher se sépare définitivement de un ou 

plusieurs de ses chiens au bénéfice d’un autre 
Musher belge ou étranger dans la FISTC, le Pass-
Dogg accompagne, tel quel, le ou les chiens. Il 
appartiendra au nouveau propriétaire de 
régulariser le Pass-Dog auprès de sa fédération. 

 
 
H. Changements de fédération 
 
31.0 Si un membre effectif ou actif quitte la FISTC, il 

rentrera immédiatement son Pass-Dog auprès de 
son ancien secrétariat de club qui transmettra 
aussitôt la pièce auprès du Secrétariat F.B.M.F. 
qui fera suivre, pour destruction, le document au 
responsable F.B.M.F. des Pass-Dog. 


