
DISK´s Hovedprøve i Jylland ved Horsens d. 31 marts og 1-2. april 2017. 

 

Prøveleder: Gunnar Jensen Lyngvej 18, Hylke 8660 Skanderborg. Tlf. +45 51324035 eller 

+45 86538501 Mail: gj.kirstinekjaer@outlook.dkgj@kirstinekjaer.dk 

Standkvarter: Bygholm landbrugsskole Hattingvej 49 8700 Horsens. 

Bemærk. Ingen hunde på værelserne RESPEKTER VENLIGST DETTE 

Program. 

Fredag den 31. marts. 

Kl. 7.00 Morgenmad  

Kl. 8.00 Markprøve, åben – ungdomskl. med opråb og afgang til terræn 

Kl. 16.00 Certifikatudstilling  

Kl. 18.30 Fællesspisning  

Kl. 20.00 DISK´s ordinære generalforsamling. 

 

Lørdag den 1. april. 

Kl. 7.00 Morgenmad  

Kl. 8.00 Markprøve Åben – Ungdomskl. Opråb og afgang til terræn 

Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åbenklasse, hunde som har opnået 1. pr fredag og/eller 

lørdag 

Matchning i UKK for unghunde, der før eller på hovedprøven har opnået 1. pr. UK. 

 

Kl. 19.00 Festmiddag. Under festmiddagen vil der være kritik og præmieoverrækkelse, samt 

uddeling af års pokaler.  

Efter middagen offentliggøres startrækkefølgen til vinderklassen. 

 

Søndag den 2. april. 

Husk ”check-ud” fra landbrugsskolen  

Kl. 8.00 Morgenmad  

Kl. 9.00 Opråb og afgang til terræn, hvor der afvikles vinderklasse 

Kl. 12.30 Frokost  

Kl. 13.00. 2. heat vinderklassen.  

Kl. ?? Afslutning og præmieoverrækkelse. 

 

 

Inviterede dommere.  

Udstilling: Erik Petersen  

Markprøve: Poul Erik Dahl, Erik Petersen, Brian Krog, Allan Diederchsen med flere.  

mailto:gj@kirstinekjaer.dk


 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes  

Sidste frist for tilmelding er, fredag den 24. marts 2017. 

Tilmelding og betaling for markprøve, foretages elektronisk via www.hundeweb.dk , og der 

modtages en bekræftelse på tilmeldingen.   

Hvis hundeweb ikke kan benyttes kan tilmelding og betaling sende til prøvelederen, bankkonto 

1681 3224146085. Seneste anerkendte anmeldelsesblanket anvendes. 

Der sendes ikke bekræftelse på tilmelding eller betaling, når denne tilmeldingsmåde anvendes. 

Husk at oplyse navn og adresse, ved overførsel. 

 

Gebyr for deltagelse i udstilling er. 1. hund kr. 375,00 2. hund med samme ejer kr. 310,00 3.hund 

med samme ejer kr. 260,00   

Markprøve, alle klasser kr.350,00 

Blanket til bestilling af overnatning og forplejning kan hentes på DISK´s hjemmeside og sendes til 

prøvelederen senest d. 24. marts 2017. 

Priser på værelser og fortæring er at finde på hjemmesiden. 

Vel mødt. 

Birte og Gunnar Jensen 

 

> 
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