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Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2021 
 

Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejer og fører 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. Hunde, der er 

registreret i Dansk Jagthunderegistrering (DJR) kan 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/ 

 

Ejere af 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 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 til prøverne er 

fastsat til kr. 350,-. 

 

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. 

http://www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/proveregler/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/djr-registrering-af-proveresultater/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/djr-registrering-af-proveresultater/
http://www.hundeweb.dk/
https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover-for-jagthunde/annoncering-og-tilmelding-hundeprover/
https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover-for-jagthunde/annoncering-og-tilmelding-hundeprover/


 

 

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 

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 forventes i 2021 afholdt lørdag den 28. august 
 

For opdateringer/ændringer følg med på hjemmesiden:  

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

 

Steen Larsen 

Formand for Hundeaktivitetsudvalget 

 

 

Kreds 1 
Følg med på hundeweb her:  

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1  

 

Kreds 2 
Tidspunkt: Søndag den 20. juni kl. 9.00 

Prøvested: EGERIS, Videbæk 

Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7 A, 6920 Videbæk 

Prøveleder: Torben Hougård, tlf. 22 46 25 55, mail: hougaardens@gmail.com  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr. 7652 Konto nr.: 130 000 7587 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 14. juni 

Max antal hunde: 30 

Andre oplysninger: Med nuværende regler ingen tilskuere. Ved afslutning kan købes pølser 

 

Tidspunkt: Lørdag den 26. juni kl. 8.00 

Prøvested: SKIVE 

Mødested: Jagthytten, Svansøvej 9, 7800 Skive 

Prøveleder: Bjørn Toudahl, tlf. 25 60 88 73, mail: bjoern@toudahl.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg.nr. 5980 kontonr.: 000 107 2477 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 22. juni 

Andre oplysninger: Bedste hund fra kredsen opnår adgang til FM. Husk på tilmelding at notere 

om din hund skal apportere ræv eller kanin. 

 

Tidspunkt: Søndag den 29. 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.:7608 Konto nr.: 1757916 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 20. august 

Andre oplysninger: Der kan købes kaffe, rundstykker, grillpølser m. brød, øl og vand 
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Kreds 3 

Tidspunkt: Søndag den 18. juli kl. 9.00 

Prøvested: TØRRING 

Mødested: Tørring Jagtforening, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring 

Prøveleder: Peter Jensen, tlf. 25 27 33 75, e-mail: peter@egemosens.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 5545 Konto nr.:  0749 920 408 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 12. juli 

 

 

Kreds 4 
Tidspunkt:  Søndag den 20. juni kl. 9.00      

Prøvested: ESBJERG 

Mødested: HC’s Autoservice, Hostrupvej 44, 6710 Esbjerg 

Prøveleder:: Erik Madsen, tlf.20 73 67 03 efter kl. 15.30; mail: a.e.madsen@gmail.com  
Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg.nr. 7780 kontonr. 1433 770 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 14. juni 

Andre oplysninger: Der kan købes pølser og drikkevarer 

 

Kreds 5 
Følg med på hundeweb her:  

https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1 

 

Kreds 6 
Tidspunkt:  Søndag den 27. juni kl. 8.30      

Prøvested: GUNDERSLEVHOLM GODS 

Mødested: Gunderslevholm Gods, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle 

Prøveleder: Niels Hardy Henriksen, 51 33 22 25; mail: n.hardy.henriksen@gmail.com  
Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg.nr. 4317 kontonr. 478 316 2911 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 20. juni 

Max antal hunde: 20 

Andre oplysninger: Engelske og kontinentale 

 
Tidspunkt:  Lørdag den 7. august kl. 8.30      

Prøvested: STENLILLE 

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

Prøveleder: Arne Nielsen, Fredensvej 17, 4295 Stenlille, tlf. 24 69 08 19; mail: 

kennelfredensvejs@privat.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg.nr. 2301 kontonr. 6889245881 

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 24. juli 

Andre oplysninger: Forplejning kan købes  
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Kreds 7 
Tidspunkt:  Søndag den 1. august kl. 9.00      

Prøvested: TIKØB  

Mødested: Hornbækvej (mellem Kvistgård og Tikøb), 3080 Tikøb, (der er opsat gule skilte) 

Prøveleder: Lars Due Nielsen, tlf. 40 53 58 46 mail: fredensborg@ruhaar.dk  
Tilmelding til: Hundeweb 

Betaling til konto: Reg.nr. 5479  kontonr. 000196 9606 

Tilmeldingsfrist: onsdag den 28. juli 

Max antal hunde: 30 – alle racer 

 

Kreds 8 
Tidspunkt: Lørdag den 3. juli kl. 9.00 

Prøvested: BORNHOLM 

Mødested: Jydegård, Sursænkevej, 3700 Rønne 

Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen, tlf. 23 63 19 01, e-mail: phe@ncc.dk   

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 6060 Konto nr.: 000 565 3488 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 27. juni 

Max antal hunde: 12 

 

CORONA-SITUATIONEN: Vi følger myndighedernes retningslinjer, derfor må 
denne annoncering tages med et vist forbehold. Hold dig derfor orienteret 
på Jægerforbundets hjemmeside. 
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