
     

 

Schweissprøver i 5-klub regi 201
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for Gamle Danske Hønsehunde  og 
Klubben for Jagthunde uden Specialklub  
 
Schweissprøven Sønderjylland 
Lørdag d. 28. april 2018 kl. 9.00 i Pamhule Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens 
Anmeldefrist : 20. april 2018 
Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for andre racer , i henhold til schweissprøvereglerne .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t , 1000/20t
Dommer : Keld Petersen og Vagn Møller 
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk .  
 
Schweissprøven Sjælland 
Søndag d. 6. maj 2018 kl. 9.00  i Uggerløse Skov
Mødested: Fås ved tilmelding 
Anmeldefrist: 20. april 2018 
Deltager. Max 2 hold. Prøven er åben for andre racer i henhold til schweissprøvereglerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t både med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for rapportering)
Dommer : Uffe Bech Andersen og Kristian Graversen .
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68 
ida.thyssen@hotmail.com 
Man bedes selv medbringe spise og  drikkelse , idet der ikke vil være mul
 
Fælles for alle prøver 
Tilmelding skal ske på "Hundeweb" 
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres ved henvendelse til DKK`s 
kontor eller ses på DKK`s hjemmeside . 
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. -  400m/20t 500kr.
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( Hvis resultatet  ønskes 
indført ) 
Knæk og Bræk ! 
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