
Lydighedsprøve med DM udtagelse 29. november 2019 

 

Tak for din tilmelding til lydighedsprøve i Hønsehuset den 29. november 2019! 

Der er 14 hunde tilmeldt, og vi vil gøre vores bedste til, at det bliver en god aften for alle. 

Dommer er Mads Grønbæk-Møller, prøveleder Lisbeth Zacho og sekretær er Nadja Vinkel – de 

har alle stor erfaring og skal nok guide os godt igennem. 

Katalog for lydighedsprøven kan ses på www.hundeweb.dk fra 15. november 2019. 

 

Prøverne afholdes i Hønsehuset, Hovedgårdsvejen 5, 3720 Åkirkeby. 

Hallen er åben fra kl. 15.30.  

Resultatbøger kan afleveres fra kl. 16.15 og ellers imellem klasserne. 

 

Tidsplan: 

16.30 LP1 4 hunde 

Ca. 17.15 LP2 3 hunde 

Ca. 18.00 Præmieuddeling for LP1 og LP2, herefter spisning 

Ca. 18.45 LP3 6 hunde 

Ca. 20.15 LPC 1 hund 

Ca. 20.45 Præmieuddeling for LP3 og LPC 

 

Rækkefølge for øvelserne i klasse 3 og championklassen: 

Fællesøvelser – Feltet – Indkald – Positioner under gang – Dirigeret apport – Næseprøve – Fri 

ved fod – Fjernkontrol – Rundt om, apport og spring. 

 

Tak til Aakirkeby Dyreklinik I/S for sponsorstøtte! 

 

Vær opmærksom for reglerne for Hønsehuset – se nedenfor. 

Vi vil særligt gøre opmærksom på, at der skal bruges rene indendørssko, og hundene skal være 

godt luftede, rene og tørre. Det er også vigtigt at overholde reglerne for hundeluftning, kørsel og 

parkering. 

Hallen er isoleret, men ikke opvarmet – så tag varmt tøj med. 

Medbring også gerne en stol og hundebur – og husk en apport (LP1 og LP2) samt hundens 

resultatbog. 

Der kan købes kolde drikkevarer i Hønsehuset, kaffe og the er gratis. 

http://www.hundeweb.dk/


Spisning: Det er muligt at bestille sandwich.  Prisen for en sandwich + en sodavand er 50 kr. 

Bestilles og betales på Hundeweb -

https://w.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=2323 

- senest 26/11 kl. 20. Eller medbring selv forplejning. 

Vi håber på en god og positiv stemning, hvor vi viser hensyn til hinanden – så alle får de bedste 

forudsætninger for at lave et godt resultat. 

Evt. tæver i løbetid meldes til Annette B. Olesen på mail carstenogannette@post.tele.dk eller tlf. 

51345070. Løbetidstæver skal til prøve til sidst, altså efter championhunden. De må først komme 

ind i hallen, når championprøven er færdig – der skal nok blive tid til lidt opvarmning. 

Løbetidstæver skal have bukser på under ophold i Hønsehuset. 

 

Er der spørgsmål, så er det også Annette, der kan kontaktes. 

 

DKK kreds 8 ønsker alle HELD OG LYKKE! 
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Regler for brug af "Hønsehuset”  

Der er hallens brugeres ansvar at sørge for, at hallen holdes ren og ryddelig og at kontakte den ansvarlige 

for hallen ved mangler. Så husk at rydde op efter jer og tage affaldet med hjem.    

Madefterladenskaber er MEGET uønskede i hallen!    

Klipning og børstning af hunde er strengt forbudt på tæppet i hallen. Der henvises til den del af hallen uden 

gulvtæppe.   

Sørg for at hunden er luftet godt før træning/stævne. Husk at samle op efter hunden udendørs.   

Der skal gøres rent med køkkenrulle/vådstøvsuger samt desinfektionsmiddel, hvis der sker uheld i hallen.  

Og der er hundens ejers ansvar at få gjort dette straks.  Husk at tømme/rengøre vådstøvsuger efter brug 

og brugt køkkenrulle skal smides i en skraldespand udenfor i en pose med knude på.  

Af hensyn til gulvtæppet i hallen, skal der anvendes skiftesko, og hunde skal have tørre og rene poter.     

Rygning forbudt både i hallen og i de tilstødende lokaler.    

Ingen adgang for hunde, som i henhold til hundeloven er forbudt i Danmark. Dog må hunde på 

forbudslisten, som er født før d. 17. marts 2010 godt komme i hallen, hvis de føres i snor og bærer 

mundkurv.     

Ingen adgang for hunde med smitsom sygdom som f.eks. kennelhoste eller diarré.    

Hunden skal være vaccineret og have en udvidet forsikring som ved al anden deltagelse i DKK’s 

arrangementer.    

Hunden skal føres i line under træningen, med mindre den er under kontrol eller det kræves i øvelsen. 

Hunden SKAL føres i line udenfor. Se kort nedenfor hvor der må luftes. Det er strengt forbudt at færdes på 

indkørslen til Hovedgårdsvejen 3, når man lufter hund.  

Ingen gøende hunde på sidelinjen i hallen/opholdsrum. Bur må sættes på arealet uden gulvtæppe i hallen 

samt i opholdsrummet.     

Løbetidstæver er velkomne i hallen, når der udvises det fornødne hensyn. Under hele opholdet i hallen skal 

de have løbetidsbukser på af hensyn til gulvtæppet.    

Parkering - se kort af området nedenfor. Tilføjelse: Af hensyn til vores egne biler, må der ikke parkeres ud 

for gavlen. Da de store køretøjer skal kunne forbi uden at skulle bekymre sig om at ramme evt. holdende 

biler.    

Det er strengt forbudt at benytte indkørslen til Hovedgårdsvejen 3, når man kører til og fra hallen.  

Overnatning forbudt.    

Overtrædelse af overnævnte   

kan medføre bortvisning.    

Al træning forgår for egen regning   

og risiko.    

Mvh   

Haludvalget 


