
 
 

Aktivitetsoversigt – DGSK 2017 
Hermed bringes en oversigt over DGSK righoldige tilbud af aktiviteter gennem året 2017 – Evt. spørgsmål 
kan afklares ved henvendelse til de forskellige tovholdere eller til bestyrelsen. 

Dato Aktivitetsbeskrivelse 
 

DGSK Vintermøde – Fælles for hele landet - 
Søndag den 5. februar 2017 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. 
Vi har formået at få en af Danmarks dygtigste dressører og 
hundefører til at komme, nemlig, Thomas Klit, som frit fra 
leveren vil fortælle om sit hundehold, hans måde at dressere 
på fra hvalp til voksen jagthund, jagten med hundene, 
markprøverne og nok lidt om sit syn på dagens GS. 
Morgenkaffe og frokost (biksemad) kan købes til for i alt kr. 
220,00 (inkl. 1 øl/vand). Tilmelding senest den 29.1 til Anton 
på 22 74 80 40 – karlantondahl@gmail.com. 

Forårs marktræning Sjælland 2017 Hold øje med hjemmesiden for tilbud. 

Forårs marktræning Jylland/Fyn 2017 
11. marts Nordjylland - Jerup/Frederikshavn 

Hold øje med hjemmesiden for tilbud. 
Ole Frank afholder en træningsdag for engelske racer – 
tilmelding på 28 60 01 31 eller ole@fyrbakkens.dk 

Forderby – søndag den 5. marts 2017 kl. 8.00 
Hold øje med mulighed for en træningsdag 
lørdag den 4. marts.  
På forderby kan stille GS med en alder under 
2 år, 2 mnd og 17 dage. 

Afholdes ved Ringsted/Allindemagle, med Àsgeir P. 
Júliússon som terrængiver. Tilmelding til Ásgeir på – 
apj@sterna.dk eller 22 12 22 52.  
Overnatningsmuligheder og mødested oplyses senere på 
hjemmesiden.  

Dansk Jagthunde Derby 17., 18- marts 2017 Afholdes i Sydjylland – Standkvarter Danhostel Vejen 

DGSK Hovedprøve afholdes den 24., 25., 26. 
marts 2017 i Sydjylland 

 

Hovedkvarter bliver Hotel Søgaarden, 6620 Brørup. Der kan 
allerede nu bookes værelser inkl. morgenmad direkte på 
info@soegaarden.nu eller 75 38 22 22. Se annoncen på 
hjemmesiden. Det tilrådes at bestille i god tid. 
Inviterede dommere er Erling Clausen, Allan Nissen, Poul 
Valdemar Nielsen, Allan Bredsgaard, Svend Åge Vad. 
Prøveleder Anton Dahl - benyt senere tilmeldingsskemaet 
vedr. forplejning fredag og lørdag aften, som udsendes i 
januar 2017, eller download det fra hjemmesiden. 

DKK Forår Mesterskabsprøve 13. april 2017 Tuse Næs, Sjælland  

FJD Udstilling Søndag den 11. juni 2017 Ved Vissenbjerg – DGSK ansvarlig, Christina Bak 

DGSK Sjl.  Apportprøve Lørdag 24. juni 2017 Ved Gislinge – Se hjemmesiden senere. 

DGSK Jysk Apportprøve 2017 Afholdes efter behov – se hjemmesiden. 

Klubdage 4., 5., 6. august 2017 - Jylland . 
Standkvarter: Uge Camping – 
Se mere på www.uge-lystfiskeri.dk – 
Mulighed for camping, hytter og værelser – 
alle kan bo som de lyster. 
 
Klubweekenden afholdes sammen med  
Dansk Irsk Setter Klub 
 

Christina Bak tlf. 40 33 50 10 arrangerer udstillingerne for IS 
og GS ved standkvarteret (alle henvendelser vedr. udstilling 
rettes til Christina) Tilmelding via www.hundeweb.dk. 
Klubmesterskabet i apportering arrangeres af Robert 
Paulsen. (Anerkendt DJU prøve). Tilmelding senest den 
28.07.17 via hundeweb. Tilmeldingsskema vedr. forplejning 
lægges senere ud på hjemmesiden. Lørdagsmenu bliver 
helstegt pattegris med lækkert tilbehør. 
Søndag håber vi at gentage træningen med bl.a. ”ro i opfløj” 
(Duer) ved Erling Clausen. Måske også skydning. 

Norge – Gordon Castle, Ljørdalen. Også i 
efteråret 2017 bliver der formentlig mulighed 
for en oplevelse / træningstur i det norske 
fjeld - på Gordon Castle i Ljørdalen. 

I løbet af september bliver der formentlig mulighed for en 3-4 
dages træningstur i det flotte norske høstfjeld. Spørgsmål og 
tilmelding til Hans Jørgen Dahl, mobil 24 22 76 97, e-mail: 
hjdahl@mail.tele.dk. Se hjemmesiden senere. 

DGSK Efterårsvinderklasse 2017 – afholdes 
formentlig i weekenden den 23. eller 24. 
september – på Sydsjælland. 

Efterårets vinderklasse afholdes på Sydsjælland. Nærmere 
oplysninger følger i jagthunden og hjemmesiden. 

DJU Danmarksmesterskab søndag 15. 
oktober 2017 

Afholdes i Nordjylland – formentlig omkring GL. Toftegård. 
Klubben vil forsøge at arrangere træning / jagt med fældning 
af fugl forinden. Følg med på hjemmesiden. 
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