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REGLEMENTEN MUSHERPASS 

 
A. Voorwaarden tot bekomen 
 
1.0 Belgische nationaliteit bezitten of in België 

verblijvende  
2.0 Aangesloten zijn bij een door de F.B.M.F. 

erkende club 
3.0 Voor een buitenlander:  

a. niet aangesloten zijn bij de federatie van zijn 
land                                                             
b.behoren bij  een  door de F.B.M.F. erkende club 

4.0 Minstens 12 jaar oud zijn 
5.0 Niet met uitsluiting bedreigd zijn 
 
B.    Wijze tot bekomen 
 
6.0 Aanvraag indienen via het secretariaat van de club 

van het aangesloten lid  
7.0 Bij de aanvraag bijvoegen: 

a. recente foto formaat identiteitskaart 
b. naam, voornaam 
c. geboortedatum 
d. nationaliteit 
e. volledig adres 
f. land van herkomst 
g. telefoonnummer, fax, E-mail 
 

8.0 Het secretariaat van de betreffende club zendt al 
deze gegevens naar het Secretariaat van de 
F.B.M.F. die alles overmaakt aan de 
verantwoordelijke Musherpass  van de F.B.M.F. 

9.0 De verantwoordelijke  F.B.M.F. van de  
Musherpassen  zal het officiële document 
opstellen en  dit  overmaken aan het Secretariaat 
van de F.B.M.F. Deze laatste zendt de 
Musherpass naar de betreffende club of geeft het 
aan één van zijn vertegenwoordigers af tijdens 
een volgende F.B.M.F. vergadering  

10.0 De Musherpass F.B.M.F. wordt zonder zegel 
afgegeven ( nog ongeldig voor het seizoen) 

11.0 De zegel van de Musherpass wordt afgeleverd aan 
het Secretariaat van de F.B.M.F., die hem 
overmaakt aan het secretariaat van de betreffende 
club, zodra de storting van de bijdrage  van het lid 
aan de F.B.M.F. is gebeurd 

12.0 Het secretariaat van de club verbindt er zich dan 
toe de geldige Musherpass naar zijn lid te sturen 

13.0 In geval van niet betaling van de bijdrage van het 
lid aan de F.B.M.F., zal het secretariaat van de 
betreffende club de Musherpass terugsturen naar 
het Secretariaat van de F.B.M.F., die hem voor 
vernietiging, aan de verantwoordelijke 
Musherpass F.B.M.F. zal overmaken 

 
 

 
 
REGLEMENTATION MUSHER- PASS  

 
A.    Conditions d’obtention 
 
1.0 Etre Belge ou résider en Belgique 
 
2.0 Etre en ordre d’affiliation dans un club reconnu 

par la F.B.M.F. 
3.0 Pour un étranger : 
              a. ne pas être affilié à la  fédération  de  son pays               

b. appartenir à un club reconnu  par la F.B.M.F.
  

4.0 Etre âgé d’au moins 12 ans 
5.0 Ne pas être sous le coup d’une exclusion 
 
B.   Mode d’obtention 
 
6.0 Introduire la demande via le secrétariat du club de 

l’affilié 
7.0 Joindre à la demande :  

a. photo récente format carte d’identité 
b. nom, prénom 
c. date de naissance 
d. nationalité 
e. adresse complète 
f. pays 
g. n° de téléphone, fax, Email 

 
8.0 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 Musher-
Pass 

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

 
10.0 Le Musher-Pass F.B.M.F. est transmis non timbré 

(non encore validé pour la saison) 
11.0 Le timbre du Musher-Pass est transmis au 

Secrétariat F.B.M.F. qui le transmettra au 
secrétariat du club concerné dès que le versement 
de la cotisation du membre auprès de la F.B.M.F. 
aura été effectué. 

12.0 Le secrétariat du club se charge alors d’expédier 
le Musher-Pass validé à son membre 

13.0 En cas de non-paiement de la cotisation du 
membre auprès de la F.B.M.F., le secrétariat du 
club concerné retournera le Musher-Pass auprès 
du Secrétariat F.B.M.F. qui le transmettra, pour 
destruction, au responsable F.B.M.F. des Musher-
Pass 

 
 

BELGISCHE MUSHING FEDERATIE  v.z.w. 

FEDERATION BELGE DE MUSHING  a.s.b.l. 
*************************************************** *******************************  
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14.0 Bij verlies van de Musherpass zal een nieuwe 
aanvraag dienen te gebeuren aan dezelfde 
voorwaarden zoals opgesomd hierboven, behalve 
de zegel die onmiddellijk op de Musherpass  zal  
gekleefd worden 

15.0 In dit geval, zal de benaming “DUPLICAAT” op 
de nieuwe Musherpass voorkomen 

16.0 Bij recuperatie van de verloren Musherpass, zendt 
het lid het “DUPLICAAT” document terug via 
zijn secretariaat van eigen club naar het 
Secretariaat van de F.B.M.F. die, op zijn beurt 
alles aan de verantwoordelijke F.B.M.F. van de 
Musherpass overmaakt teneinde het te vernietigen 

17.0 Enkel de verantwoordelijke voor de Musherpass 
van de F.B.M.F. is bevoegd tot het maken of 
vernietigen van de Musherpass en de zegels 

 
C.   Inbreuken en sancties 
 
18.0 Wordt beschouwd als zijnde in overtreding elk 

effectief of actief lid: 
a. die niet in het bezit is van een Musherpass 
b. niet beschikt over een geldige Musherpass 

(adres, telefoon, zegel) 
c. zijn Musherpass niet heeft ingeleverd bij het 

Secretariaat F.B.M.F. , nadat dit uitdrukkelijk 
werd gevraagd 

d. weigeren van Musherpass te tonen bij controle 
van eender welke manifestatie 

e. de Musherpass of zijn zegel zelf gemaakt te 
hebben of vervalst 

 
19.0 Sancties op alle vastgestelde inbreuken zullen 

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

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

(intrekken van de Musherpass en schorsing 
toestemming tot trainen en deelname aan 
wedstrijden gedurende de tijd tot betaling aan 
de F.B.M.F. is geschiedt) 
 

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

d. Intrekken van de Musherpas en uitsluiting 
van de F.B.M.F. 

 
D.     Trainingen 
 
21.0 Zodra in regel met de jaarlijkse bijdragen van de 

clubs en hun leden aan de F.B.M.F., krijgt elk lid 
van deze clubs, in orde met  de Musherpass, het 
attest van de F.B.M.F. welke toelating geeft tot  

 
 

14.0 En cas de perte du Musher-Pass, une nouvelle 
demande sera introduite dans les conditions 
reprises ci-avant sauf le timbre qui sera 
directement apposé sur le Musher-Pass 

 
15.0 Dans ce cas, la mention « DUPLICATA » sera 

reprise sur le nouveau Musher-Pass 
16.0 Dans le cas de récupération du Musher-Pass 

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 Musher-
Pass pour destruction 

17.0 Seul, le responsable F.B.M.F. des Musher-Pass 
est habilité à réaliser ou détruire des Musher-Pass 
et leurs timbres 

 
C. Infractions et sanctions 
 
18.0 Est considéré en infraction, tout membre effectif       
 ou actif : 

a. non en possession d’un Musher-Pass 
b. n’ayant pas un Musher-Pass mis à jour 

(adresse, téléphone, timbre) 
c. n’ayant pas rentré son Musher-Pass auprès du 

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

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

e. ayant réalisé ou falsifié lui- même un Musher-
Pass ou son timbre 

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

20.0 La sanction sera : 
a. le blâme 
b. une amende fixée à 100 EURO 

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

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

d. Retrait du Musher-Pass et exclusion de la  
F.B.M.F. 
 

D.    Entraînements 
 
21.0 Dès le payement des cotisations annuelles des 

clubs et leurs membres auprès de la F.B.M.F., 
tous les membres de ces clubs, en ordre de 
Musher-Pass, recevront une attestation de la 
F.B.M.F. autorisant, 
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trainen met de honden evenwel mits naleven der 
voorzieningen vervat in het koninklijk besluit van 
het betreffende jaar als ook hun jaarlijkse zegel 

 
E.    Wedstrijden 
  
22.0 Voor deelname aan de belgische wedstrijden 

F.B.M.F.en buitenlandse FISTC ( met deze de 
Europese en Wereldkampioenschappen FISTC 
inbegrepen) moet elke Musher houder zijn van 
een Musherpass  geldig voor het lopende seizoen,  
welke op ieder ogenblik kan opgevraagd worden 
door de organisator van de manifestatie waar hij 
zich voor ingeschreven heeft 

 
F.     Adreswijziging 
 
23.0 In het geval van adresverandering van een 

effectief of actief lid, is deze verplicht dadelijk 
zijn Musherpass samen met al de nieuwe 
gegevens aan het secretariaat van zijner club door 
te geven. Deze zendt onmiddellijk alles door naar 
het Secretariaat van de F.B.M.F. welke deze op 
haar beurt, alles overmaakt aan de 
verantwoordelijke F.B.M.F. Musherpass. Deze zal 
dan een nieuw aangepast document opstellen. De 
nieuwe Musherpass zal naar het lid verstuurd 
worden, volgens de werkwijze die in dit 
reglement hernomen is. 

 
G.    Overgang naar een andere club 
 
24.0 Wanneer een effectief of actief lid naar een andere 

club gaat binnen de F.B.M.F., zullen de 
secretariaten van de twee betrokken clubs dit 
melden aan het Secretariaat van de F.B.M.F. Deze 
laatste zal de verantwoordelijke F.B.M.F. 
Musherpass ervan op de hoogte stellen, die op 
zijn beurt, een nieuwe zegel maakt en volgens de 
te volgen werkwijze, hernomen in dit reglement, 
aan het lid zal overgemaakt worden. In elk geval, 
de Musher behoudt zijn Musherpass. 

 
H.     Overgang naar een andere federatie  
 
25.0 Als een actief of effectief lid van federatie 

verandert, zal hij onmiddellijk zijn Musherpass 
aan zijn vroeger secretariaat van zijn club 
overmaken die het document dadelijk overmaakt 
aan het Secretariaat van de F.B.M.F. die deze, 
teneinde van vernietiging, overmaakt aan de 
verantwoordelijke F.B.M.F. Musherpass. 

 
 
 
 
 
 

dans les modalités prévues à l’arrêté royal de 
l’année correspondante, l’entraînement avec leurs 
chiens ainsi que leur timbre annuel 

 
E.   Courses 
 
22.0 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 d’un Musher-
Pass validé pour la saison en cours et pourra être 
contrôlé à n’importe quel moment par 
l’organisateur de la manifestation où il se sera 
inscrit 

       
F.    Changement d’adresse 
 
23.0 En cas de changement d’adresse d’un membre 

effectif ou actif, celui-ci rentrera immédiatement 
son Musher-Pass 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 
Musher-Pass. Celui-ci établira un nouveau 
document mis à jour. Le nouveau Musher-Pass 
sera expédié au membre suivant la procédure 
reprise au présent règlement 

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

sein de la F.B.M.F., les secrétariats des deux clubs 
concernés signaleront ce changement auprès du 
Secrétariat F.B.M.F. Ce dernier en avisera  le 
responsable F.B.M.F. des Musher-Pass qui 
établira un nouveau timbre qui sera transmis au 
membre suivant la procédure reprise au présent 
règlement. Dans tous les cas, le Musher conserve 
son  Musher-Pass. 

 
 
H.    Changement de fédération 
 
25.0 Si un membre effectif ou actif change de 

fédération, celui-ci rentrera immédiatement son 
Musher-Pass 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 Musher-Pass. 

 
 
 
 
 


