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Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2022 
 

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. 

 

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 

 

Ejere af de hunde, der har bestået, kan tildeles 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.  

 

Ikke stambogsført:  

Såfremt din hund ikke har en anerkendt FCI stambog skal der i god tid forud for tilmelding til 

prøven købes et startnummer hos Dansk Kennel Klub. Startnummeret benyttes i forbindelse 

med tilmelding samt ved registrering af resultater. Dette startnummer kan anvendes til alle 

prøver, som du ønsker at stille hunden på og gælder resten af hundens levetid. Bestilling af 

startnummer kan ske her. (kun for hunde uden anerkendt FCI stambog) eller ved henvendelse 
til DKK, tlf. 56 18 81 00. 

Betaling: 

Betalingen kan ske via netbank til de prøver, hvor der er annonceret et kontonummer. 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. 

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. 

https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover-for-jagthunde/proveregler-jagthunde/
https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover-for-jagthunde/registrering/
http://www.hundeweb.dk/
https://www.jaegerforbundet.dk/media/17889/startnummerdkk.pdf


 

 

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 afholdes i 2022 lørdag den 27. august på Fyn. 
 

Leif Bach 

Formand for Hundeaktivitetsudvalget 

 

 

Kreds 1 
Tidspunkt: Lørdag den 9. juli kl. 8.00 

Prøvested: ØSTERILD  

Mødested: Østerild, Hjardemålvej 215, 7730 Thisted 

Prøveleder: Keld Munk, tlf. 20 71 39 06, e-mail: keld.munk@hotmail.com  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 7500 Konto nr.: 0001684556 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 6. juli 

Max antal hunde: 25 

Andre oplysninger:  Der kan købes mad og drikkevarer, når prøven er afsluttet. 

 

Kreds 2 
Tidspunkt: Søndag den 28. august kl. 9.00 

Prøvested: VIBORG 

Mødested: Viborg Jagtforening, Løgstørvej 22, 8800 Viborg 

Prøveleder: Ivan Jørgensen, tlf. 53 61 40 51, e-mail:  ivan.engdal@gmail.com  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.:7608 Konto nr.: 1757916 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 19. august 

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

 

Kreds 3 

Tidspunkt: Fredag den 12. august kl. 11.00 

Prøvested: SAMSØ 

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

Prøveleder: Semek, tlf. 20 44 02 12, e-mail: info@semek.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg.nr. 6260 Konto nr. 0001102429  

Tilmeldingsfrist: Fredag den 5. august kl. 23:59 

 

Kreds 4 
Tidspunkt: Onsdag den 17. august kl. 17.30 

Prøvested: TISET 

Mødested: Tiset Jagtforening, Sanddallundvej 1 – 800m vest herfor visning v. skilte 

Prøveleder: Thomas Hansen, tlf. 21 43 60 25 11, e-mail:  hunterschoice@mail.dk  
Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 9740 Konto nr. 0004960580 

Tilmeldingsfrist: Søndag den 14. august  

Max antal hunde: 20 

Andre oplysninger: Der kan købes grillpølser og drikkevarer 

mailto:keld.munk@hotmail.com
mailto:ivan.engdal@gmail.com
mailto:info@semek.dk
mailto:hunterschoice@mail.dk


 

 

 

Kreds 6 
Tidspunkt:: Lørdag den 6. august kl. 8.30 

Prøvested: STENLILLE 

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

Prøveleder: Arne Nielsen, tlf. 24 69 08 19, e-mail: kennelfredensvejs@privat.dk  

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 2301 Konto nr.: 688 9245881 

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 30. juli  

Andre oplysninger: Der kan købes forplejning hele dagen.  

 

Kreds 7 
Tidspunkt: Lørdag den 20. august kl. 9.00 – AFLYST! 

Prøvested: HOLBÆK 

Mødested: Hagested-Gislinge Jagtforening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk 

Prøveleder: Niels Linsaa, tlf.40 46 90 39, e-mail: niels.linsaa@mail.tele.dk 

Tilmelding til: Hundeweb  

Betaling til konto: Reg. nr.: 0274 Konto nr. 0274 4595511410 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 14. august 

 

mailto:kennelfredensvejs@privat.dk

