
 

Et godt ideoplæg og et inspirerende samarbejde mellem Tonny Lønne, Aktivgruppen Syd - & 

Sønderjylland under Korthaarklubben, Dansk Pointer Klub v. Flemming Sørensen, Engelsk Setter 

Klub v. Erling Clausen samt Dansk Gordon Setter Klub v. Anton Dahl - har udmøntet sig i denne 

Invitation 
Skt. Hubertus jagt for ALLE stående jagthunde racer 

Afholdes lørdag den 21. oktober 2017 kl. 8,30 ved Rejsby - Ballum. 

Mødested og prøveleder er Tonny Lønne, Reisby – Ballum 17, 6261 Bredebro,  

Tlf. 24 25 39 44, loenne@mail.tele.dk – Reg. 9827, Kontonr. 882 0477 554  

eller via Mobilepay på 24 25 39 44. 

Prisen for hele dagen, inklusive morgenmad og suppe, er kr. 600,00 pr. ekvipage. 

Seneste tilmeldingsdato er mandag den 9. oktober, men der gøres opmærksom på at holdene 

fyldes op, efterhånden som tilmeldingerne modtages. 

Der kan maksimalt deltage 2 hold a 12 hunde. Uden jagttegn ingen start. 

Der kan fældes agerhøns, fasaner, snepper og Bekkasiner. 

Den deltager, der på hvert hold, opnår flest point, kåres til 1. vinder på holdet.  

De to 1. vindere konkurrerer i et finaleslip om en flot jagtpræmie samt titlen 

”Synnejysk Jaut Mester 2017” 
 

          

Der er ingen kvalifikationskrav for deltagelse – men vildtfinderevner og et godt samarbejde, uden 

en masse støj og fløjten, mellem hund og fører, vægtes naturligvis højt.  

De vigtigste regler, for den danske Hubertusprøve, er at hundene slippes parvis. Hver ekvipage 

forventes at blive sluppet 2 gange med fast sliptid. 

(Medmindre en hund eller fører groft forbryder sig jagtligt) Føreren skal selv skyde over sin hund.  

Ønsker man ikke selv at skyde kan der medbringes en skytte.  

Man har lov at medbringe 4 patroner og må maksimalt levere 2 stykker vildt. Bedømmelsen sker 

efter et pointskema, hvor bl.a. sikkerhed og effektivitet hos hund og jæger er i højsædet.  

Sikkerhedsfarve, galge, kniv og et velfungerende gevær er en naturlig del af udstyret. 

Der findes en mere detaljeret beskrivelse af regelsættet på nedenstående link. 

http://dgsk.dk/regler-for-hubertusproeve/ 
 

Med venlig hilsen 

Prøveleder Tonny Lønne 

Aktivgruppen Syd - & Sønderjylland under Korthaarklubben, 

Erling Clausen, ESK, Flemming Sørensen DPK, Anton Dahl DGSK. 
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