
Vejledning for udfyldelse af DKKs præmielister 
 

I forbindelse med afholdelse af prøver i Danmarks Jægerforbund bliver stambogsførte hundes resultater registreret i Dansk Kennel 
Klub. Derfor skal udfyldte præmielister og 2 stk. kataloger med hundenes resultater hurtigst muligt sendes til kredsens 
hundekoordinator, som kan videresende det Danmarks Jægerforbund senest 10 dage efter prøvens afholdelse. Dette sikrer at sikrer at 
deltagernes resultater hurtigt registreres og dermed giver adgang til nye prøver. Præmielisterne må IKKE sendes direkte til Dansk 
Kennel Klub. 
 

Præmielisterne skal udfyldes på følgende måde: 
 

1. Arrangør 
Her skrives Danmarks Jægerforbund. 
 

2. Sted 
Her skrives stedet, hvor prøven afholdes. 
 

3. Dato og årstal 
Dato og årstal for prøvens afholdelse. 
 

4. Prøveart  
Her skal anføres hvilken type prøve, det vil sige markprøve, vinderklasseprøve, apporteringsprøve eller udvidet 
apporteringsprøve. 
 

5. Katalognummer 
Her skrives det nummer, som hunden har i kataloget. 
 

6. DKK registreringsnummer 
Ud fra tilmeldingsblanket udfyldes rubrikken med stambogsnummer. På prøvedagen kontrolleres at oplysningen er rigtig, når 
hundeføreren har afleveret sin stambog ved ankomsten. På prøver, hvor der deltager hunde med en DJR stambog eller uden 
stambog, skal disse ikke påføres præmielisten. 
 

7. Navn 
Ud fra tilmeldingsblanket udfyldes rubrikken med hundens stambogsnavn (ikke kaldenavn). På prøvedagen kontrolleres at 
oplysningen er rigtig, når hundeføreren har afleveret sin stambog ved ankomsten. På prøver, hvor der deltager hunde med en 
DJR stambog eller uden stambog, må disse ikke påføres præmielisten. 
 

8. Race 
Hundens race. 
 

9. Ungh./Åben/Brugs 
På markprøver skal den aktuelle kolonne udfyldes med hundens præmiering: 1, 2, 3, iff (hvis ikke for fugl) eller 0 (upræmierede 
hunde). 
 

10. Vinder 
Ved Vinderklasseprøve anføres hundens placering. 
 

11. Schw. 
Udfyld præmiering. 
 

12. App. 
For alle former for apporteringsprøver sættes der kryds ud for hver hund, samt bestået/ikke bestået. 
 

13. Ræveslæb, V/S/A, Slæb, Drev, Spor, Grav 
Udfyld total point, samt bestået/ikke bestået. 
 

14. Point 
Udfyld point, samt bestået/ikke bestået. 
 

15. Bestået/Ikke bestået 
Ud for hver hund sættes der et kryds i en af rubrikkerne afhængig af om hunden er bestået eller ikke bestået. Der skal ikke 
anføres nogen former for point i disse felter. 
 

16. Cacit  
Sæt kryds ved tildeling af cacit. 
 

17. Ærespræmie 
Skriv HP hvis dommeren har tildelt det. Endvidere mulighed for interne meddelelser om pokaler, som ikke bliver registreret i DKK. 
 

18. Dommernummer 
Her anfører den autoriserede dommer sit dommernummer. 
 

19. Dommerens underskrift 
Her underskriver den autoriserede dommer.
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Dommer nr.:_18______________________  Dommers Underskrift.:__19____________________________ 
 


