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Ræveslæb 2021 
 

 
 
Ræveslæbsprøve 

Prøvens formål og afvikling 

Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter 
apportering af tungt vildt over stor afstand. 
Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde 
selvstændigt uden støtte fra sin fører. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved 
ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst 60 m. 
Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes. Det er 
en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt færtgivende 
slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort 
forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og 
fuldføre opgaven. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet. 

Adgangsbetingelser 
Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende 
organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra. 
For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. 
Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 
måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. Dokumentation for 
vaccinationen medbringes. 
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede iht. den til enhver tid gældende danske 
lovgivning. Hundens stambogscertifikat og ejerforholdsattest skal medbringes og 
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forevises på forlangende. 
Løbske tæver kan deltage efter aftale med Prøvelederen. 

Yderligere oplysninger om prøven kan ses på SJD’s hjemmeside. 
https://www.sjid.dk/media/1723/raeveslaebsproeve.pdf 

Tilmelding 
Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en 
bekræftelse på tilmeldingen.  
Hunde, der ikke har en FCI-anerkendt stambog, skal forud for tilmelding i god tid inden 
prøven, rekvirere et startnummer her: https://www.dkk.dk/webshop/startnummer . 
Startnummeret benyttes ved tilmelding i hundeweb samt til registrering af resultater. 
Samme startnummer kan anvendes ved efterfølgende prøver.  
 
Indskud til prøverne er fastsat til kr. 200,-. 
 
For opdateringer/ændringer følg med på hjemmesiden:  
https://www.jaegerforbundet.dk/hund/hundeprover/annoncering-og-tilmelding/  
 
 
Kreds 2 
Dato og tid: fredag den 8. oktober, kl.13.30  
Prøvested: VIBORG  
Mødested: Viborg Jagtforening, Løgstørvej 9, 8800 Viborg 
Prøveleder: Ivan Jørgensen, tlf. 53 61 40 51, mail: ivan.engdal@gmail.com  
Tilmelding til: hundeweb 
Tilmeldingsfrist: Fredag den 1. oktober 
Netbank konto: reg.nr. 7608 kontonr. 1757916 
Andre oplysninger: Der kan købes grillpølser med brød og øl og vand.  
 
 
Kreds 4 
Dato og tid: Søndag den 3. oktober, start kl. 12.00  
Prøvested: RØDEKRO  
Mødested: Naturmælk, Gerrebækvej 24, 6200 Tinglev 
Prøveleder: Chris Johannsen, tlf.61 65 25 92, mail: cfjohannsen@gmail.com  
Tilmelding til: hundeweb 
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 30. september 
Netbank konto: reg.nr. 7910 kontonr. 0001562001 
Max antal hunde: 10 
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