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Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2020 

Vigtigt: Arrangementet vil kun blive afviklet, såfremt Corona-situationen 

tillader det! Følg med på hjemmesiden: (Vælg: Hund/Nyheder-hunde) 
 

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. Som 

noget nyt kan hunde, der er registreret i Dansk Jagthunderegistrering (DJR) også få deres 

prøveresultat registret her. Se nærmere herom på hjemmesiden: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/djr-registrering-af-

proveresultater/ 

 

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 prøve dagen, 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 
https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover-for-jagthunde/annoncering-og-tilmelding-

hundeprover/ 

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,-. 

 

Kvalifikation til Forbundsmesterskabet 

Danmarks Jægerforbund har valgt at aflyse alle Forbundsmesterskaber (FM), da 

Hovedbestyrelsen ikke ønsker, at der afholdes FM for nogle interesseområder, men ikke for 

andre. Det får selvfølgelig også indvirkning for jagthundene, og det vi plejer at gøre. Det 

betyder, at de prøver, som skulle have været kvalificerende til FM, vil blive afholdt som 

almindelige anerkendte apporteringsprøver. Man vil på den måde naturligvis stadig kunne få 
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resultaterne for prøven registreret hos DKK eller DJR. Man tilmelder sig prøverne via 

hundeweb, hvor du også finder yderligere informationer. 

For opdateringer/ændringer følg med på hjemmesiden:  

https://www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/annoncering-og-tilmelding/  

 

 

Kreds 2 
 

Tidspunkt: Søndag den 23. 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.:  000623361 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 14. august 

Andre oplysninger: Der kan købes kaffe, rundstykker, mad, øl og vand.  

 

Kreds 3 
Tidspunkt: Fredag den 28. august kl. 11.00 

Prøvested: SAMSØ 

Mødested: Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1, Tranebjerg (kør efter tennisbanerne) 

Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej 21, 8305 Samsø, tlf. 40 42 17 38, e-mail: 

findholger@os.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

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

Tilmeldingsfrist: Mandag den 24. august kl. 23.59 

 

Kreds 4 
Tidspunkt: Torsdag den 10. september kl. 17.30 

Prøvested: RØDEKRO 

Mødested: Stenagervej 11a, 6230 Rødekro 

Prøveleder: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev, tlf. 28 23 11 81, mail: 

viviankliver@yahoo.dk  

Tilmelding til: Hundeweb 

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

Tilmeldingsfrist: Søndag den 6. september 

Andre oplysninger: Der kan købes øl, vand og pølser 
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