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Danmarks Jægerforbunds Efterårsmarkprøver 2017 
Regler for deltagelse i prøverne: 

Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter 

Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres hos Jægerforbundet 

eller hos prøvelederen, samt på DJU´s hjemmeside. Prøverne er kun åbne for medlemmer 

af Danmarks Jægerforbund. Der er fri tilmelding til alle prøverne. 

Hundeføreren bedes bemærke de anførte tidsfrister for tilmeldinger. NB! Ved overskridelse af 

det maksimale antal tilmeldinger, vil der blive trukket lod blandt alle rettidige fremsendte til-

meldinger.  

For de hunde, der har opnået mindst to 1. præmier i åben klasse og/eller i brugsklasse, 

anføres dette på bagsiden af tilmeldingsblanketten i de dertil indrettede rubrikker. Såfremt 

antal tilmeldte hunde overstiger en prøves opgivne maksimum, overføres disse præmierede 

hunde forlods til en reserve-liste. 

Tilmelding og betaling:  

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. Her skal 

tilmelding ske til de respektive prøveledere. Blanketten rekvireres hos prøvelederen eller via 

Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Betalingen kan ske via check, samt via netbank til de 

prøver, hvor der er annonceret et kontonummer (kvittering for netbank indbetaling vedlægges 

tilmeldingsblanketten). Indskud fremsendt i kontanter accepteres kun, hvis brevet er sendt 

rekommanderet. Indskud til prøverne er fastsat til kr. 350,- for både åben klasse og 

unghundeklasse.  

Stambøger/resultatbøger: 

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

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

Fremover skal der medbringes stambogscertifikat samt ejerforholdsattest og dokumentation 

for vaccinationer, og disse skal forevises på forlangende. Udenlandske hunde skal medbringe 

kopi af stambogen til prøvelederen, som fremsender disse til DKK efter prøven.  

Vaccination: 

For at deltage, skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Er hunden ikke i 

forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og 

vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Overtrædelse af reglerne kan medføre bort-

visning. 

NB! Der tages forbehold for dommerændringer. 

P.f.v. 

Kirstein Henriksen 

http://www.hundeweb.dk/
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Kreds 4 

 

Dato og tid: Søndag den 22. oktober kl. 9.00 

Prøvested: Rødekro 

Mødested: Stenagervej 11 a, 6230 Rødekro  

Prøveleder: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev, tlf. 2823 1181, 

e-mail: viviankliver@yahoo.dk   

Tilmelding: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling til konto: Reg.nr. 7910, kontonr.: 0001562001 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 15. oktober 

Dommere kont. Racer: endnu ikke fastlagt 

Maks. antal hunde: 12 – kontinentale; ung og åben klasse   

Andre oplysninger: Der kan købes øl/vand og pølser.  

 

 

Dato og tid: Lørdag den 28. oktober kl. 9.30 

Prøvested: Rejsby Ballum 

Mødested: Ballum Flugtskydningsbane, Rejsby 42, Ballum 6261 Bredebro  

Prøveleder: Tonny Lønne, Rejsby 17, Ballum, 6261 Bredebro.   

tlf. 24 25 39 44, mail: loenne@mail.tele.dk  

Tilmelding: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling til konto: Reg.nr. 9827, kontonr.: 0000137200 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 22. oktober 

Dommere kont. Racer: Leif Anker Jensen – Kirstein Henriksen 

Dommere eng. Racer: Flemming Fille Sørensen 

Maks. antal hunde: 32   

Andre oplysninger: Medbring rygsække eller andet til madpakke. Der kan købes grillpølser, 

øl og vand ved prøvens afslutning.  

 

 

Kreds 7 

 

Dato og tid: Tirsdag den 10. oktober 

Prøvested: Dalmose 

Mødested: Jellingevej 11, 4261 Dalmose 

Prøveleder: Carl Kr. Thomsen, tlf. 29 27 08 20,  

Tilmelding:  Hundeweb eller Kurt Drasbek tlf. 51 30 78 79  

e-mail: drasbek@post10.tele.dk 

Betaling til konto: Reg.nr. 1329, kontonr. 0270500579 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 1. oktober 

Dommere: Jan Leleu Feigh 

Maks. antal hunde: 12  
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