
 
 

Aktivitetsoversigt – DGSK 2016 
Hermed bringes en oversigt over DGSK righoldige tilbud af aktiviteter gennem året 2016 – Evt. spørgsmål 
kan afklares ved henvendelse til de forskellige tovholdere eller til bestyrelsen. 

Dato Aktivitetsbeskrivelse 
 

DGSK Vintermøde – Fælles for hele landet - 
Søndag den 17.januar 2015 Kl. 9,30 – 15,00. 
 
BMK! Medlemmer fra Sjælland får refunderet 
broafgiften over Storebælt i henhold til følgende 
retningslinjer 
4 mand i en bil – 100 % refundering. 
3 mand i en bil – 75 % refundering 
2 mand i en bil – 50 % refundering 
1 mand i en bil – 25 % refundering 
 
: 

DGSK’s vintermøde afholdes på adressen, 
Bramdrupdamhallen, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding. 
Søren Mulvad Johansen kommer og holder foredrag om 
hvordan han dresserer sine hunde fra hvalp til voksen 
jagthund. Søren har i Sverige opnået et fantastisk godt ry 
som dressør og træner, ligesom han har mange flotte 
egenhændige placeringer med sine hunde. 
Der bliver efterfølgende rig lejlighed til at stille spørgsmål. 
Der ud over har vi flere gode emner på programmet.  
Morgenkaffe og frokost (biksemad) kan købes til for i alt kr. 
150,00 (inkl. 1 øl/vand). 
Tilmelding senest den 12.1 til Anton på 22 74 80 40 – 
karlantondahl@gmail.com. 

Forårs marktræning Sjælland 2016 Kontakt Lauge Larsen på 30 33 19 49 for oplysninger 

Forderby – søndag den 6. marts 2016 kl. 8.00 Afholdes ved Kolding med Henrik Christensen som 
terrængiver. Tilmelding til Anton på 22 74 80 40 – mødested 
oplyses på hjemmesiden. 

Dansk Jagthunde Derby 18., 19- marts 2016 Afholdes i Nordjylland 

DGSK Hovedprøve afholdes i påsken - den 
26., 27., 28. marts 2016 ved Langebæk. 
Bemærk at det er lørdag, søndag, mandag i 
påsken, idet ESK holder onsdag, torsdag, 
fredag – for at få terrænerne til at gå op. 
 
 

Hovedkvarter bliver Vordingborg Vandrehjem. Der kan 
allerede nu bookes værelser direkte. Bestil også morgenmad 
ved bookningen. www.danhostel-vordingborg.dk. 
Inviterede dommere er Peter Rafaelsen, Joakim Skovgaard 
Larsen, Flemming Sørensen, Alex Røge Hermansen, John 
Bak, Ove Steen Petersen. 
Prøveleder Bjarne Kleis – Sekretær Anton Dahl - benyt 
senere tilmeldingsskemaet vedr. forplejning fredag og lørdag 
aften, som udsendes i januar 2015, eller download det fra 
hjemmesiden. 

DISK 100 års jubilæum 31. marts, 1.,2.,3. 
april 2016 – ved Holbæk 

Benyt chancen til at fejre vore venner i DISK, samt stille på 
de supergode terræner ved Holbæk. 

DKK Forår Mesterskabsprøve 10. april 2016 Tuse Næs, Sjælland 

FJD Udstilling Søndag den 12. juni 2016 Ved Vissenbjerg – DGSK ansvarlig, Christina Bak 

DGSK Sjl.  Apportprøve Lørdag 25. juni 2016 Ved Gislinge – Se hjemmesiden senere. 

DGSK Jysk Apportprøve Søndag 31. juli 
2016             

Ved Kolding – Tilmelding til Anton Dahl, 22 74 80 40, 
karlantondahl@gmail.com eller via hundeweb. 

Klubdage 12., 13., 14. august 2016 - Jylland . 
Standkvarter: Vejen idrætscenter – 
www.vejenic.dk. – Mulighed for camping, hytter, 
vandrehjem og hotel – alle kan bo som de 
lyster. 
 

Christina Bak tlf. 40 33 50 10 arrangerer klubudstillingen ved 
standkvarteret (alle henvendelser vedr. udstilling rettes til 
Christina) Tilmelding via www.hundeweb.dk. 
Klubmesterskabet i apportering foregår hos Gert Clausen, 
Rebelsigvej 4, 6690 Gørding (anerkendt DJU prøve). 
Tilmelding senest den 10.08.16 via hundeweb, til Anton på tlf. 
22 74 80 40 eller karlantondahl@gmail.com. 
Søndag har vi træning med bl.a. ”ro i opfløj” (Duer) ved Erling 
Clausen. 

NGK afholder 100 års jubilæum på Gordon 
Castle i Ljørdalen fra den 22. til den 25. sept. 

Der bliver lavet Nordisk Landskamp, Vinderklasse m. CACIT, 
UK/ÅK klasse, jubilæumsmiddag – vær med til at fejre vore 
norske venners 100 års jubilæum. Alle prøver er på højfjeld. 
Bestyrelsen udtager hunde til landskampen. Vi vil forsøge at 
arr. træning/udtagelse for danske hunde i august på GC. 

DGSK Efterårsvinderklasse 2016– dato ikke 
endeligt fastlagt (bliver formentlig 2. okt.) 

Efterårets vinderklasse afholdes ved Tønder med Flemming 
Sørensen, som prøveleder. Ved interesse kan vi evt. forsøge 
at lave noget træning dagen før/efter. 

DJU Danmarksmesterskab 16. oktober 2016 Afholdes på Sydsjælland – omkring Vordingborg. 
Husk at få trænet i roer – Klubben vil forsøge at arrangere 
noget træning, Følg med på hjemmesiden. 
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