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Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2019 
 

Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks 

Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede 

apporteringsprøver, der kan ses her: 

http://www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/proveregler/ 

 

Ud over tamduer og kaniner kan/vil der blive brugt jagtbart vildt som apporteringsemner på 

prøverne. Husk at påføre tilmeldingsblanketten, om man ønsker at apportere to kaniner eller 

ræv og kanin. Det er tilladt føreren selv at medbringe ræv, denne skal dog veje mindst 5,5 kg. 

– ønskes dette skal det også påføres tilmeldingsblanketten. 

 

Prøveresultater for hunde af følgende racer - stående hunde, golden/labrador retrievere og 

spaniels - kan få noteret deres resultater i DKK stambogen/resultatbogen. Såfremt føreren 

ønsker dette skal bogen afleveres til prøvelederen inden prøvens start. 

 

Ejere til de hunde, der har bestået, vil få tildelt bevis og nål herfor.  

 

For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge. 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. Dokumentation for vaccination skal være 

indført i stambogen eller vedlagt denne. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning. 

 

Tilmelding:  

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

bekræftelse på tilmeldingen. Tilmelding kan dog forsat ske via tilmeldingsblanket på DJ.  Se 

link under nedenstående afsnit: ”Ikke stambogsført”. 

 

Ikke stambogsført:  

Er hunden ikke stambogsført skal tilmelding ske via tilmeldingsblanket som findes her  

http://www.jaegerforbundet.dk/hund/for-proveledere-og-dommere/(diverse blanketter). 

Tilmeldingsblanket sendes til prøvelederen for den pågældende prøve, således at den er 

fremme inden tilmeldingsfristen udløb.  

 

Betaling: 

Betalingen kan ske 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. 300,-. 

 

Kvalifikation til forbundsmesterskabet 

 

Følgende er gældende:  

1. Der afholdes årligt et passende antal udtagelsesprøver til FM. Der skal afvikles mindst én 

udtagelsesprøve i hver kreds. Prøven skal afholdes med mindst 10 startende hunde for at 

kunne være kvalificerende til FM (Prøveudvalget kan dispensere fra dette).  

2. Ethvert medlem af Danmarks Jægerforbund kan stille på alle udtagelsesprøver til FM i hele 

landet med samme hund eller flere forskellige hunde. 

3. 1. vinderen fra hver udtagelsesprøve er direkte kvalificeret til deltagelse ved FM, uanset 

point.  

4. Herefter er de bedst placerede hunde, op til 30 deltagere fra hele landet kvalificeret til FM. 

Ved pointlighed kvalificeres hundene efter bedste hund på apportering af hårvildt. Er der stadig 
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pointlighed kvalificeres bedste hund på apportering fra vand. 

5. Ved afbud inviteres de efterfølgende bedst kvalificerede hunde til FM. 

6. Der konkurreres ved FM individuelt i det samlede resultat samt individuelt i hver af de 3 

apporterings-discipliner.  

Forbundsmesterskabet afholdes i 2019 lørdag den 24. august 
 
Bemærk: Der kan – efter at dette medlemsblad er gået i trykken være rettelser eller 
ændringer i forhold til det annoncerede. For opdateringer/ændringer følg med på 
hjemmesiden; www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/annoncering/  

 

Kreds 1 
Tidspunkt: Søndag den 11. august kl. 09.00 

Prøvested: HJALLERUP 

Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup 

Prøveleder: Steen Larsen, tlf. 60 13 04 23, e-mail: hund@service-net.dk  

Tilmelding til: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling til konto: Reg. nr.: 8113 Konto nr.: 7730731 

Tilmeldingsfrist: mandag den 5. august 

Max antal hunde: 30 

Andre oplysninger: Kaffe og brød fra kl. 8.30. Øl, vand og pølser efter prøven.  

 

Kreds 2 
Tidspunkt: Søndag den 25. august kl. 10.00 

Prøvested: VIBORG 

Mødested: Viborg Jagtforening, Løgstørvej 22, 8800 Viborg 

Prøveleder: Ivan Jørgensen, tlf. 53 61 40 51, ivan.engdal@gmail.com  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.:7670 Konto nr.:  000 623 361 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 16. august 

Andre oplysninger: Der kan købes kaffe, rundstykker, grillpølser med brød, øl og vand.  

 

 

Kreds 3 
Dato og tid: Søndag den 18. august 2019 kl. 08.30  

Prøvested: Glesborg 

Mødested: Tustrupvej 7, 8585 Glesborg  

Prøveleder: Marianne Hummelgaard, tlf. 42 19 53 07, e-mail: 

Marianne.hummelgaard@gmail.com  

Tilmelding til: Hundeweb  

Tilmeldingsfrist: mandag den 12. august 

Betaling til konto: Reg.nr. 7320 kontonr. 0001152995 

Andre oplysninger: Der afholdes samme dag DJ app. Prøve; Max antal hunde: 8 på app.prøve 

og 12 hunde på udvidet apporteringsprøve.  

 
Tidspunkt: Fredag den 13. september kl. 11.00 

Prøvested: SAMSØ 

Mødested: Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1, Tranebjerg – kør efter tennisbanerne. 

Prøveleder: Holger Pedersen, tlf. 40 42 17 38, e-mail: findholger@os.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.:6260 Konto nr.:  120 7434 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 2. september kl. 23.59 
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Andre oplysninger: Overnatning, mad m.m. – Kontakt Birthe, tlf. 86 59 07 07; NB Markprøve 

den 14. september.  

 

Kreds 6 
Tidspunkt:  Lørdag den 3. august kl. 8.30      

Prøvested: STENLILLE  

Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1 c, Døjringe, 4180 Sorø 

Prøveleder: Arne Nielsen, tlf. 57 80 50 82/24 69 08 19, mail: kennelfredensvejs@privat.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  - prøveleder 

Betaling til konto: Reg.nr. 2301 kontonr. 6889 245 881 

Tilmeldingsfrist: lørdag den 27. juli 

Andre oplysninger: Der kan købes forplejning hele dagen.  
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