
INVITATION TIL SOMMERARRANGEMENT 2017. 

 

Dansk Schweisshundeforening inviterer foreningens medlemmer til det årlige sommerarrangement i weekenden 

den 26. og 27. august 2017. Med mulighed for ankomst fredag på egen forplejning. 

Basen er: 

Egernhytten.  

Arrild Gånsagervej 1b 

6520 Toftlund 

 

Indendørs er der fælles sovesal, og udendørs er der masser af plads til telte og campingvogne. 

Der er svømmehal i Arrild Ferieby http://www.arrild-svoemmehal.dk/ 

 

Tilmelding sendes til Finn Møller på fimoeller@bknet.dk senest den 13. august. Angiv om du har hund med samt 

dens niveau, og om du ankommer fredag og evt. ønsker indendørs overnatning. 

 

Tilmeldingsgebyret er 250 kr./deltager, som skal indbetales til Netbank 4426-6841104 eller via MobilePay til tlf. 

53320002 samtidigt med tilmeldingen.  

Det er muligt at aflægge officiel sporprøve til halv pris, idet der planlægges med: 

- 8 stk. 400 m 3 timer. Med diplom og registrering hos DKK. 225 kr. 

- 8 stk. 1000 m uden dommerledsagelse. Med diplom. 250 kr. 

Tilmelding efter ”først til mølle” via http://www.schweisshunden.dk/Proever/prvekalender-2017/. 

Prøvegebyret skal indbetales separat til Netbank 4426-6841104 eller via MobilePay til tlf. 53320002.  

Se reglerne her: 

http://www.dkk.dk/xdoc/120/schweissproeveregler_2017_v_3.pdf 

http://www.schweisshunden.dk/aviva/media/galleri/pdf_div/proeveregler_for_proever_uden_dommerledsagel

se.pdf. PS. Det er dog tilladt, at hundeføreren medtager pejl-modtager.  

 

Derudover vil der blive sporarbejder af forskellig sværhedsgrad, som kan tilmeldes på dagen, så det er muligt at 

alle hunde kan komme i arbejde.  

 

Sporarbejdet bliver i Hønning Plantage, som ligger i gåafstand. 

 

Program: 

Lørdag den 26. august 

08.00-09.00. Ankomst og indkvartering 

09.00-10.00. Morgenkaffe. 

10.00-11.00. Foredrag om hundens fodring. Skandinavisk direktør for Eldorado, Thoma Degnbol, + en 

veterinærsygeplejerske. 

11.00-12.00 Frokost 

12.00-17.00 Sporprøver i Hønning Plantage. Det er muligt at deltage som observatør. 
 
17.00-18.00 Træning i Statsskovene; Hvad må man / må man ikke: Vildtkonsulent Ole Noe, NST Vadehavet. 
 
18.00 -  Helstegt pattegris med tilbehør. Afrapportering fra sporene + hygge.   
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Søndag den 27. august 

08.00-09.00 Morgenkaffe. 

09.00-10.00 Skudtegn eller ej: Skovløber Jens Jacob Sørensen, som årligt afskyder ca. 75 stk. dåvildt i 

Haderslev Dyrehave. 

10.00-11.00 Eftersøg i teori og praksis: Schweisshundefører Carsten Batzlaff med over 40 års erfaring i 

eftersøg på alle klovbærende vildtarter. 

11.00-12.00 Frokost og afslutning. 


