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Invitation til Danmarks Jægerforbunds Racedyst 2021 

 

Heldigvis er landet nu ved at lukke op igen, og det er derfor med glæde, at vi kan oplyse 

at det også i år vil være muligt at afvikle Danmarks Jægerforbunds Racedyster, 

naturligvis under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.  

Alle stambogsførte hunderacer kan deltage i Racedysten, og hver race kan stille med et 
hold bestående af 3 hunde samt evt. en reserve.  
Prøven er en anerkendt apporteringsprøve, og der dystes i år om at blive ”Prøvens 
bedste hold” samt ”Prøvens bedste hund”. 
Racedysten afvikles i år på følgende lokaliteter:  

JYLLAND:  
Søndag den 25. juli 
Skive Jagtforening, Svansøvej 9, 7800 Skive 
Prøveleder: Anethe Karlsen, tlf. 40 35 06 33 
 
Søndag den 25. juli  
Strandager Skydecenter, Otterupvej 500, 5270 Otterup 
Prøveleder: Per T. Knudsen, tlf. 52 14 02 41 
 
SJÆLLAND:  
Søndag den 25. juli 
Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1c, 4180 Sorø 
Prøveleder: Arne Nielsen, tlf. 24 69 08 19 
 
Ejere og førere skal være medlem af den specialklub, de stiller for.  
Prøven er en lukket prøve og tilmelding kan kun ske ved udfyldelse af vedhæftede 
tilmeldingsblanket. Tilmeldingsblanketten sendes pr. mail til sekretariatet 
v/jh@jaegerne.dk senest 10 dage før prøven afholdelse (torsdag den 15. juni!). 
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Der kan ikke tilmeldes på hundeweb! 
Tilmeldingsgebyr kr. 225, - pr. deltagende hund indsættes samtidig med tilmelding på 
konto 7854 0001288946. (der indbetales ikke gebyr for evt. reservehund).  
Ved indbetaling anføres: ”RACEDYST” samt racebetegnelse. Efteranmeldelser modtages 
ikke. Der udstedes bevis til beståede hunde, ligesom resultatet stambogsføres.  
 
Yderligere oplysninger vedr. prøvens afvikling se nedenstående eller kontakt venligst 

prøvelederne. 

 

Danmarks Jægerforbunds ”Racedyst” 

 
1. Prøvens afholdelse 

Prøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund med henholdsvis 1 prøve i Jylland, 1 prøve 

på Fyn, samt 1 prøve på Sjælland. Prøverne afholdes 1 gang om året den sidste søndag i 

juli måned. Hundeaktivitetsudvalget kan dispensere fra dette. Prøverne er lukkede 

prøver, hvor stambogsførte hunderacer kan tilmeldes prøverne. 

 

2. Bedømmelse 
Prøven dømmes efter Dansk Jagthundeudvalgs apporteringsregler. (Fælles markprøve 

regler kapitel 12). 

 

3. Deltagelse 
Alle stambogsførte hunderacer kan deltage. Prøven er anerkendt og bliver stambogsført. 

Hver race stiller med 1 hold af 3 hunde samt evt. en reserve. Reserven skal være tilmeldt 

prøven inden sidste tilmeldingsfrist og må være deltagende ved afbud eller sygdom fra en 

af holdets andre deltagere.  

Deltagelse på prøven er ikke begrænset af hundeførerens bopæl.  

Det er ikke tilladt at stille på flere racedyster samme år.  

Både ejer og fører af hunden skal være medlem af den specialklub, som hunden tilhører.   

 

Tilmelding sker ved udfyldelse og indsendelse af tilmeldingsblanket pr. mail til 

sekretariatet  

Tilmeldingsgebyr kr. 225,- pr. deltagende hund indsættes på konto: 7854 0001288946. 

Tilmelding sker samlet som hold. Tilmeldingsblanket kan hentes på hjemmesiden her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover/annoncering-og-tilmelding/ 

 

4. Diverse bestemmelser 
Hver race må stille med 3 hunde. Der konkurreres både som hold og individuelt.  

Prøven afholdes samt stambogsføres som DJU apporteringsprøve for jagthunde. 

Prøven afholdes i 3 discipliner henholdsvis: 

 
➢ Apportering af duer på land 
➢ Apportering af hårvildt 
➢ Apportering af fuglevildt på vand 

 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/hund/prover/annoncering-og-tilmelding/
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Ved pointlighed i den individuel konkurrence overgår hundene til individuel matchning, 

på apportering af 2 duer på kortest tid. Hvis der er mere end 5 hunde i matchning, 

stoppes matchningen, hvis den korteste tid overskrides.  

 

Ved pointlighed i holdkonkurrencen overgår hundene til matchning som hold på 

apportering af 2 duer på kortest tid. Hunde må ikke matches to gange, tiden fra 

individuel matchning medtages i holdkonkurrencen.  

Der dystes om: 
➢ 1. 2. og 3. vinder for HOLD samt 
➢ 1. 2. og 3. vinder INDIVIDUEL 

 

Ændringer vedtaget på møde i Hundeaktivitetsudvalget, den 29. november 2018. 

 


