
20.01.2022 

Danmarks Jægerforbunds  
forårsmarkprøver 2022 

 

Danmarks Jægerforbunds Forårsmarkprøver 2022  
 

Regler for deltagelse i prøverne: 

Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter 

de Fælles Markprøve Regler. Det oplyses, at kravet i FMR kap.3, stk. 1 vedrørende adgangsbe-

tingelser §8, stk. 1 fraviges, således der kun er krav om medlemskab af en specialklub. Der er 

fri tilmelding til alle prøverne. Der er fri tilmelding til alle prøverne. 

Hundeføreren bedes bemærke de anførte tidsfrister for tilmeldinger. NB! Ved overskridelse af 

det maksimale antal tilmeldinger, vil der blive trukket lod blandt alle rettidige fremsendte til-

meldinger.  

Såfremt antal tilmeldte hunde overstiger en prøves opgivne maksimum, overføres disse 

præmierede hunde forlods til en reserveliste.  

 

Tilmelding og betaling:  

Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en be-

kræftelse på tilmeldingen. Såfremt man ikke har computer kan tilmelding ske skriftligt på en 

tilmeldingsblanket. Kontakt venligst prøvelederen herom.  

Indskud til prøverne er fastsat til kr. 350,- for både åben klasse og unghundeklasse.  

 

 

Stambøger/resultatbøger: 

Resultatbogen skal ikke medbringes. Er der hundeførere der ønsker resultatet indført i resul-

tatbogen, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren. 

Fremover skal der medbringes stambogscertifikat, ejerforholdsattest samt dokumentation for 

vaccinationer, og disse skal forevises på forlangende. 

Vaccination: 

For at deltage, skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Er hunden ikke i 

forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og 

vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Overtrædelse af reglerne kan medføre bort-

visning. 

NB! Der tages forbehold for dommerændringer. 

For opdateringer/ændringer følg med på hjemmesiden; www.jaegerforbun-

det.dk/hund/hundeprover/annoncering/  

 
P.f.v. Leif Bach 

Formand for Hundeaktivitetsudvalget 
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Kreds 4 
 

Dato og tid:  Onsdag den 16. marts kl. 9.00 

Prøvested: Terkelsbøl 

Mødested: Terkelsbøl Bygaden 50, 6360 Tinglev 

Prøveleder: Allan Bredsgaard, e-mail: ab@prof-dog.com  

Tilmelding: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling: Hundeweb: betaling m/kort – Til prøveleder: Reg.nr. 8061 kontonr. 1026081 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 10. marts 

Dommere: ej fastlagt 

Maks. antal hunde: 2 hold  

 

Kreds 6 
 

Dato og tid:  Torsdag den 24. marts kl. 9.00 

Prøvested: Lyshøjgård, Sorø 

Mødested: Lyshøjgård, Lynge Byvej 27, 4180 Sorø 

Prøveleder: Ib Hansen, e-mail: ihansen@hansen.mail.dk  
Tilmelding: Hundeweb eller prøveleder 

Betaling: Hundeweb: betaling m/kort – Til prøveleder: Reg.nr. 8113 kontonr. 46 61879 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 17. marts 

Maks. antal hunde: max 2 hold 

Andre oplysninger: Kaffe og kage eftermiddag. 

 

 

Kreds 7 
 

Dato og tid: Søndag den 13. marts kl. 8.00 

Prøvested: Holbæk - Tusenæs 

Mødested: Højlystvej 23, Tuse Næs, 4300 Holbæk 

Prøveleder: Jan Lorentsen, Tlf. 24 82 09 21, Mail: jkllorentsen@gmail.com  

Tilmelding: Hundeweb  

Betaling: Hundeweb: betaling m/kort – Til prøveleder:  Reg.nr. 9011, kontonr. 6500214285  

Tilmeldingsfrist: Mandag den 7. marts 

Maks. antal hunde: 36 

 
 

Kreds 8 
 

Dato og tid: Lørdag den 2. april kl. 9.00 

Prøvested: Rønne 

Mødested: Vestermarievej 8, 3700 Rønne 

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

Tilmelding: Hundeweb 

Betaling til konto: Hundeweb: betaling m/kort – Reg.nr. 6060, kontonr. 0005653488.  

Tilmeldingsfrist: Søndag den 27. marts 

Dommere: Ej fastlagt 

Maks. antal hunde: 12  
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