
                           
 

Programoversigt – DGSK & DISK Klubweekend den 12. – 14. august 2016 
 

Fredag aften fra ca. kl. 18 – 19,00 til? Hyggeaften, medbragt grillmad. 

Foregår ved Danhostel (ned til højre når man kommer ind på Idrætscenterets parkeringsplads)  

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

Lørdag kl. 9,00 – (til ca. 12,00) Udstilling DISK og DGSK. 

Foregår på en af Idrætscenterets boldbaner – Se skiltning 

Arrangeret af Christina Bak. 

Ringsekretær: Line Hebsgaard Clausen 

Udstillingsdommer: Wenche Porsanger 

Efter udstillingen skiftes køres der til apporteringsprøven.  

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

Lørdag ca. kl. 13 – 13,30 - Apporteringsprøve – DGSK og DISK. 

Foregår hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding – Fejlkørsel så ring til 22 74 80 40. 

Vigtigt - De 8 første hunde i programmet starter på duebanen ved Svend Åge Vad – 

resten går til kaninbanen eller ned bag startlinjen til duebanen – da alt trafik på 

grusvejen er bandlyst under afprøvningen. 

Dommere: Martin Clausen, Brian Krog, Svend Åge Vad, Aspirant Per Madsen. 

 

Inden starten på prøven grilles der lækre pølser, som kan købes til 30 kr. for 2 stk. inkl. 2 brød – 

har i ikke kontanter bedes i indsætte via Mobilepay eller Swipp på 22 74 80 40, Anton Dahl.  

Der er ca. 25 hunde til apporteringsprøven – forinden starten kaldes der til samling, hvor alle 

bliver instrueret i forløbet, hvor man må færdes osv..  

Det er vigtig at reglerne følges, da vi ønsker så få forstyrrelser, som muligt under afprøvningen. 
 

Ønsker man efter DGSK’s prøve at melde sig til starten på DISK’s apporteringsprøve, som starter 

umiddelbart efter DGSK’s prøve – så skal henvendelse og betaling (225,00) ske til Anton Dahl. 

Mobilepay eller Swipp er muligt 22 74 80 40. 

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

Sommerbuffet - Lørdag kl. 19,00 sommerbuffet. 

Foregår i Vejen Idrætscenters spisesal/restaurant. 

Drikkevarer skal købes på stedet. 

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

Søndag kl. 10,30 Dressurtræning – V. Erling Clausen. 

Vi træner på ro i opfløj – på duer – under instruktion af Erling Clausen.  

Foregår på hundetræningspladsen – nede bag Danhostellet – spørg evt. Anton. 


