
KATALOG-NR. 

  
DANSK JAGTHUNDE UDVALGS 
TILMELDINGSBLANKET  

       
       
       

Kun hunde optaget i Dansk Hundestambog eller anden 
FCI-anerkendt stambog kan tilmeldes. Ejer og fører skal 
være medlem af den arrangerende forening eller 
jagthundeklub. Ovenstående ejer tilmelder i henhold til 
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) markprøveregler og den 
arrangerende forenings eller klubs specielle regler, som 
er mig bekendt, nedenstående hund: 
 

Telefon-nr.:       
 

 

 

 

      
Dato                                                                    Ejers underskrift 

 

 Stambogsnavn:         DKK-reg.nr.:        

 Race:        Tæve    Han    Født:        

 Farver og aftegninger:       Opdrætter:         

 Far:        DKK-reg.nr.:        

 Mor:         DKK-reg.nr.:        

 Fører:           
 
Arr. Org.:       Dato:       Markprøve        klasse Fuldbrugsprøve........................................  

Sted:       Apporteringsprøve ....................    Schweiss, sprøjtespor..      Færtsko...  

Alternativ prøve, sted: DJs Udv. app. Prøve.................    Rapportering/form for rapp.      

      Slæb- og apporteringsprøve .....    Specialklubudstilling................................  
(Ved for mange tilmeldte ønskes alternativ prøve, sted) 

Ræveslæb.................................    
(klasse anføres på bagsiden) 
Dobbeltfører ............................................  

 
Dommerens referat for markprøve: 

                 
 
 
 
 
 

Markprøve: Præmiegrad og klasse:    

Ungdomsklasse:  Åben klasse:     

Brugsklasse:  Vinderklasse:     
      Dommerens underskrift, navn og nummer 



 

Tilmelding til specialklubudstilling: 

 Unghundeklasse (9-18 mdr.) 

 Åben klasse (over 15 mdr.) 

 Brugshundeklasse (over 15 mdr.) 

 Championsklasse 

 Opdrætsklasse  
      Husk speciel anmeldelsesblanket 

 Avlsklasse 
      Husk speciel anmeldelsesblanket 

 Uden for bedømmelse 

 Andet / Hvalpeklasse 

Er hunden præmieret på anerkendt markprøve, 
kan den tilmeldes i brugshundeklasse (hunden skal 
dog være over 15 mdr.), påfør herunder 
præmiegrad: 

Præmie:       Dato:       

Ved tilmeldelse i brugsklasse, vinderklasse eller fuldbrugsprøve:   
1. præmie i åben klasse/brugsprøve anerkendt prøve opnået:: 

 

Dato:        Organisation:        

Dato:        Organisation:        

Engelske racer: Bestået anerkendt apporteringsprøve  

Dato:       Organisation:        

Bestået DJs udvidede apporteringsprøve  

Dato:       Sted:        

Kontinentale racer: Bestået anerkendt slæb- og apporteringsprøve  

Dato:       Sted:       Bestået 2. gang    

Bestået anerkendt schweissprøve (400 /3 timer) med 1. præmie  

Dato:       Organisation:        
 

RESULTATBOGEN/STAMBOGEN SKAL MEDFØLGE HUNDEN:  
Præmiering indføres i resultatbog/stambog på prøve-/udstillingsdagen. Præmieringsliste(r) underskrevet af dommer(ne) indsendes 
til Dansk Kennel Klub for registrering af stamkort.  
 
DENNE TILMELDINGSBLANKET VIL BLIVE FOTOKOPIERET OG SKAL DERFOR UDFYLDES KORREKT  
 
Vaccinationer: For at deltage på en af DJUs prøver eller på en special-klubudstilling skal hunden være vaccineret mod 
hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget 14 dage før prøve/udstillingsdagen, og 
vaccinationen må højst være fire år gammel. Dokumentation for vaccination skal medbringes.  
 
Samtidig erklærer jeg, at den tilmeldte hund er behørigt forsikret, at den har normalt udviklede og korrekt placerede testikler og kun 
vil blive fremført, hvis den på prøve-/udstillingsdagen efter mit skøn er absolut sund og ikke i den nærmest foregående måned har 
været lidende af smitsom sygdom (f.eks. hundesyge), eller i de nærmest foregående uger har været i berøring med andre hunde, 
der led af en smitsom sygdom, at hunden ikke er løbsk (gælder ikke udstilling), samt at hunden ikke er doped.  
 
Endvidere erklærer jeg mig indforstået med, at jeg i anledning af prøven/udstillingen eller dennes afvikling er afskåret fra at rejse 
krav af enhver art, herunder erstatningskrav, over for den arrangerende organisation eller over for Dansk Jagthunde Udvalg. Jeg 
erklærer endvidere at være bekendt med indholdet i Fælles Markprøve Regler. 
 
 NB: FMR kapitel 9 § 20 stk. 5: En hund kan ikke under prøven trækkes tilbage uden tilladelse fra dommeren. Dette gælder også 
begge dage på fuldbrugsprøven. 
 

Ejer, medlem af:             

 
Arr. Forening eller klub Medlemsnummer 

Fører, medlem af:             

 
Arr. Forening eller klub Medlemsnummer 

Tilmeldingsgebyret indsendes sammen med denne blanket, da tilmeldingen ellers ikke er gyldig. Gebyr indsendt (sæt kryds) 

Pr. postgiro   Check   Postanvisning   Overført til bank-kontonr.       
 

Dette felt kan eventuelt anvendes af prøvelederen / udstillingslederen og kun af denne 

Denne tilmelding er modtaget  Efter tidsfristen  Uforskriftsmæssigt udfyldt  Andet 
 
Derfor må jeg med beklagelse returnere betaling og tilmelding (- administrationsgebyr 50,- kr.). Hvis tilmeldingen er udfyldt 
utydeligt eller mangelfuldt, og tidsfristen ikke er udløbet, imødeser jeg gerne en ny tilmelding til prøven. 

Med venlig hilsen  

 
DJU 3.05 


