
 
 
 

Dansk Gordon Setter Klub 
Hovedprøve 19., 20., 21. - marts 2021. 

 

 
 

Hoved-standkvarter: Sæby Spektrum & Hotel – Sæbygaardvej 32 - 9300 Sæby – 98 46 36 50 
 

DGSK hovedprøve 2021 afvikles i Nordjylland, som er særligt kendt for dygtige terrænledere, flotte 
store marker, godt humør, vind i håret og rigtig højt til himlen. 
 
Alle vores medlemmer har givet udtryk for at det absolut bedste er at have standkvarter et sted, 
alle kan bo. Det kan vi på Sæby Spektrum Hotel. Så derfor: 
 
Vigtigt – værelses bestilling - Anbefaling! 
Det anbefales meget stærkt, at man allerede nu ringer +45 98 46 36 50 eller skriver en mail 
(info@saebyspektrum.dk) til Sæby Spektrum og reserverer de ønskede overnatninger. 
Overnatningen skal først betales ved afrejse. 
Der findes 3 kategorier af ledige værelser, som kan rumme mellem 4 og 8 personer – men det går 
fint an at booke dem som almindeligt dobbeltværelse også. Værelsespriserne er for to personer! 
 
Comfort værelser – 9 stk. – pris dobb.v. kr. 310,00 – Bad/toilet på værelset. 
Standard værelser – 6 stk. – pris dobb.v. kr. 280,00 – Bad/toilet i forbindelse med værelset. 
Økonomi værelser - 11 stk. – pris dobb.v. kr. 240,00 – Bad/toilet på gangen (Som på Søminen) 
 
Husk at fortælle du deltager i Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve.  
Se evt. www.sfc.dk, hvis du vil se billeder af faciliteterne. 
 
En måned før prøven løber af stablen, frigives alle de ikke bestilte værelser, så få nu bestilt i en fart. 
 
Bestillingsskema vedr. morgenmad, madpakker, middage fremkommer senere på hjemmesiden, 
men vi kan allerede love, at priserne er rimelige og kvaliteten god. Prøven lægges også først på 
hundeweb senere. Prøven er naturligvis åben for alle engelske racer og den afvikles blot 6 dage 
efter Dansk Jagthunde Derby er løbet af stablen, hvis nogle trænger til en hel uge med prøver. 
 
Med hensyn til COVID-19 udfordringer følger vi udviklingen, koordinerer, planlægger og informerer 
jer løbende – Vores første prioritet er en god afprøvning af hundene. Vi håber på det bedste. 
 
Spørgsmål kan rettes til prøveleder Ole Frank på tlf. +45 28 60 01 31 eller prøvesekretær Anton Dahl 
på tlf. +45 22 74 80 40. 
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