
 

Danmarks Jægerforbunds  
Vinderprøver - Forår 2012 

 

 

SØNDERJYLLAND (engelske racer) 

 

Prøven afholdes mandag den 19. marts på terræner omkring Terkelsbøl. 

Prøveleder: Allan Bredsgaard 

Mødested og tid: Terkelsbøl Bygade 50, kl. 8.00 

Dommere: Poul Erik Dahl, Flemming Sørensen, Erling Clausen 

Frokost: Der kan købes Hjortegryde med tilbehør til kr. 60,-. Dette bestilles ved tilmeldingen 

 

SYDJYLLAND (kontinentale racer)  

 

Prøven afholdes mandag den 19. marts på terræner omkring Grindsted. 

Prøveleder: Jan Nielsen, tlf. 23 10 46 18 

Mødested og tid: Vesterhedevej 3, 7200 Grindsted kl. 8.00. Morgenmad kan købes fra kl. 7.30 

Dommere: Kirstein Henriksen, Thomas Moltesen Hansen, Kim Schøder 

Frokost: Kan bestilles på tlf. 23 10 46 18 eller e-mail: ljl@email.dk 

 

MIDTSJÆLLAND (kontinentale racer) 

 

Prøven afholdes mandag den 12. marts på terræner ved Svinø 

Prøveleder: Peter Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster Ulslev, tlf. 40 36 52 08 

Mødested og tid: Stadion, Gammelsøvej 21, 4760 Vordingborg kl. 8.00 

Dommere: Kim Nielsen, Knud V. Jensen, Henrik Raa Andersen 

Frokost: Der kan købes øl og vand. 
 

FYN (engelske racer) 

 

Prøven afholdes torsdag den 29. marts på terræner på Midtfyn 

Prøveleder: Anders Varming, Sødingevej 28, 5750 Ringe, tlf. 40 78 26 17 

Mødested og tid: Søllinge skole, Sdr. Højrupvejen 99, Søllinge, 5750 Ringe kl. 9.00 

Dommere: Poul Vestervang, Niels Erik Krüger og Lars Nielsen 

Frokost: Der kan købes øl og vand. 
 

 

For opdateringer/ændringer følg med på hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk 

 

 

VINDERPRØVER FORÅRET 2012  

 

I foråret 2012 har stående jagthunde, der har kvalificeret sig til at starte i vinderklasse, mulighed for at stille 

på tre vinderprøver.  

 

Det er vinderprøver i Danmarks Jægerforbund, vinderprøver i Dansk Kennelklub og vinderprøver på 

specialklubbernes forårsmarkprøver. På alle disse prøver kan man kvalificere sig til deltagelse på Dansk 

Kennel Klubs mesterskabsprøve for engelske racer lørdag den 14. april 2012 og for kontinentale racer 

søndag den 15. april 2012. 

 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/


 

 

 

Almindelige bestemmelser: 

Ifølge Fælles Markprøveregler, § 9, skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus for at være 

startberettiget. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før 

prøvedagen, og vaccinationen må højst være 1 år gammel for hunde som er op til 24 mdr. gammel, der efter 

må den være 4 år gammel. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning. 

 

Såfremt ejeren ikke selv fører sin hund, skal føreren også være medlem af Jægerforbundet. 

 

Tilmelding til prøven for kontinentale racer : Senest den 1. marts 2012 

 

Tilmelding til prøven for engelske racer: Senest den 5. marts 2012. 

 

Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en 

bekræftelse på tilmeldingen. DJUs tilmeldingsblanket kan dog fortsat benyttes, hvis man ikke har 

computer. Tilmeldingsblanketten sendes da til Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56,  

2610 Rødovre, Att.: Laila Mortensen. 

 

Indskud til vinderprøverne er kr. 350,-. 
 

NB: I henhold til DJU ´s nye regler skal resultatbogen ikke medbringes. Er der hundeførere der 

ønsker resultatet indført i resultatbogen, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren. 

Frem over skal der medbringes stambogscertifikat samt ejerforholdsattest og dokumentation for 

vaccinationer, og disse skal forevises på forlangende. 

 

P.f.v. 

Kirstein Henriksen. 

 

 

http://www.hundeweb.dk/

