
Lydighedsprøve med DM udtagelse 29. februar og 1. marts 2020 

 

Tak for din tilmelding til lydighedsprøve i Hønsehuset.  

Der er 13 hunde tilmeldt til den officielle prøve hver af dagene samt p.t. en enkelt til uofficiel 

prøve søndag. 

Dommer er Erik Sørensen, prøveleder Mads Grønbæk-Møller 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. 

Prøverne afholdes i Hønsehuset, Hovedgårdsvejen 5, 3720 Åkirkeby. 

Hallen er åben lørdag fra kl. 12.00 og søndag fra kl. 8.00  

Resultatbøger kan afleveres fra en halv time før første start og ellers imellem klasserne. 

 

Tidsplan, lørdag: 

13.00 LP1 2 hunde 

Ca. 13.30 LP2 1 hund 

Ca. 13.45 LP3 5 hunde 

Ca. 15.00 LPC + LPE 2 hunde + 1 hund 

Ca. 16.00 LP1 + LP2 2 løbetidstæver 

Derefter præmieuddeling for alle klasser. 

 

Tidsplan, søndag: 

9.00 LPE + LPC 1 hund + 2 hunde 

Ca. 10.00 LP3 5 hunde 

Ca. 11.15 LP2 1 hund  

Ca. 11.30 LP1 2 hunde 

Ca. 12.00 LP1 uoff. 1 hund 

Ca. 12.15 LP1 + LP2 2 løbetidstæver 

Derefter præmieuddeling for alle klasser. 

http://www.hundeweb.dk/


Vær klar i god tid, der kan komme ændringer i tidsplanen.  

 

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 og lidt slik i Hønsehuset, kaffe og the er gratis. 

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 – 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. 

Er der stemning for fællesspisning lørdag aften? Tilmelding på ovenstående mail senest 25. 

februar. 

Tak til Aakirkeby Dyreklinik I/S for sponsorering! 

 

DKK kreds 8 ønsker alle HELD OG LYKKE! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:carstenogannette@post.tele.dk

