
INTERNATIONALE VINDERKLASSEPRØVER EFTERÅRET 2021 
 
I efteråret 2021 har stående jagthunde, der har kvalificeret sig til at starte i vinderklasse, mulighed for at 
stille på nedenstående vinderklasseprøver i regi af Danmarks Jægerforbund.  
 
Foruden Jægerforbundets prøver afholdes vinderklasseprøver i SJD og på specialklubbernes markprøver.  
På alle disse prøver kan man kvalificere sig til deltagelse på SJD’s mesterskabsprøve. 
 
Almindelige bestemmelser: 
Jævnfør Fælles Markprøveregler for stående hunde skal en hund være vaccineret mod hundesyge og 
parvovirus for at være startberettiget. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være 
foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må 
være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Overtrædelse af 
reglerne kan medføre bortvisning. 
 
Såfremt ejeren ikke selv fører sin hund, skal føreren også være medlem af Jægerforbundet. 
 
Indskud til vinderklasseprøverne er kr. 600,-  
 
Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en bekræftelse på 
tilmeldingen. Eventuelle spørgsmål til tilmelding og betaling rettes til: SJD sekretariatet v/Ingerlise 
Rasmussen, tlf. 4093 2898 e-mail: post@ir-fritid.dk  
 
 
NB: Der er ikke krav om, at resultatbogen skal medbringes. Er der hundeførere, der ønsker resultatet 
indført i resultatbogen, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren. Frem over skal der 
medbringes stambogscertifikat samt ejerforholdsattest og dokumentation for vaccinationer, og disse skal 
forevises på forlangende. 
 
P.f.v. Steen Larsen 
Formand for Hundeaktivitetsudvalget 
 
 

Danmarks Jægerforbunds Vinderklasseprøver – Efterår 2021 
 
SYDSJÆLLAND/Herlufmagle (kontinentale racer) 
Prøven afholdes Søndag den 19. september på terræner ved Gunderslevholm Gods 
Prøveleder: Troels Djælund, tlf. 27 52 55 70, mail: troelsdj@msn.com  
Mødested og -tid: Gunderslevholm Gods, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle kl. 8.30 
Tilmeldingsfrist: Søndag den 12. september.  
 
NORDVESTSJÆLLAND/Holbæk (engelske racer) 
Prøven afholdes Lørdag den 2. oktober på terræner ved Tuse Næs. 
Prøveleder: Jan Lorentsen, tlf.:24 82 09 21, mail: jkllorentsen@gmail.com  
Mødested og -tid: Højlystvej 23, Tuse Næs, 4300 Holbæk kl. 8.30 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21. september 
 
NORDJYLLAND/Hjallerup (kontinentale racer) 
Prøven afholdes Lørdag den 2. oktober på terræner ved Hjallerup 
Prøveleder: Jesper Kjærulff Hansen, tlf.:25 27 73 43, mail: jkh@hk-hornsyld.dk   
Mødested og -tid: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup kl. 8.00 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21. september 
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