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Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 
 

 

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

Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets 

”Apporteringsprøveregler for jagthunde”. Reglerne 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. Prøveresultat for hunde af følgende racer: 

stående hunde, golden og labrador retrievere samt spaniels kan få noteret deres 

resultater i DKK stambogen/resultatbogen. Såfremt føreren ønsker dette, skal 

bogen afleveres til prøvelederen inden prøvens start.  

 

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. 225,-. 

 

 
 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/proveregler/
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Kreds 3 

 
Tidspunkt: Fredag den 13. september kl. 11.00 

Prøvested: SAMSØ 

Mødested: Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø (kør efter 

tennisbanerne) 

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

Tilmelding til: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling til konto: Reg. nr.: 6260 Konto nr.: 1207434 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 2. september kl. 23.59 

Andre oplysninger:.Overnatning, mad m.m. – kontakt Birthe tlf. 86590707: NB Markprøve den 

14. september.  

 

 

Kreds 4 

 
Tidspunkt: Onsdag den 18. september kl. 17.30 

Prøvested: Rødekro 

Mødested: Stenagervej 11 a, 6230 Rødekro 

Prøveleder: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 610 Haderslev,  tlf. 28 23 11 81, e-mail: 

viviankliver@yahoo.dk  

Tilmelding til: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling til konto: Reg. nr.:7910 Konto nr.: 0001562001 

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 14. september 

Andre oplysninger:  

Der kan købes øl/vand og pølser 
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