
Invitation til 2 dages prøve i Bad Tennstedt

TYSKLAND

GSCD invitere sammen med DGSK til 2 dages prøve for 
unghunde og åben/vinderklasse Gordon settere.

Prøven finder sted ved 99955 Bad Tennstedt på nogle rigtigt gode arealer med forhåbentligt godt 
med fugle.

Bad Tennstedt er en hyggelig lille tysk by små 500 km fra grænsen ned af A7 og lidt østpå ved 
Kassel. Det er dermed i en del af det gamle Østtyskland og priserne er yderst rimelige for 
overnatning og bespisning. F.eks. 2 overnatninger med morgenmad og hund på værelset var sidste 
gang 86 euro for 1 hund og 1 person i alt.

Denne weekend er ikke kun en prøveweekend men også en weekend med mulighed for at stifte 
nye bekendtskaber på tværs af landegrænser.

I øjeblikket arbejder vores tyske venner på at organisere overnatning (hotel) og fællesspisning for 
alle deltagere/dommere lørdag aften på en kro i nærheden af samlingsstedet.

I Nordlands pokalprøven kæmpes om hvilket land der præsterer bedst over de 2 dage.

Vi vil meget gerne have jeres tilmeldinger allerede nu eller så hurtigt som muligt og senest 1/10

Tilmelding til: Erik Lystrup Nielsen SMS 21645988 eller mail eriklystrupnielsen@gmail.com

I er altid velkommen til at kontakte enten Erik Lystrup Nielsen 21645988 eller Jesper Brinkmann 
54588636, hvis i har spørgsmål til weekenden.

Læs bilen med hunde og godt humør og kom og deltag i denne spænende/hyggelige weekend 
under lidt sydligere himmelstrøg.

(Vdr. Prøverne, se neden for).



Prøveforløb I Tyskland den 5/6-11 2202.
Nordlands pokalen:

Prøve for åbenklasse og vinderklassehunde.

Bliver afholdt begge dage, det vil sige som 2 separate afprøvninger.

Den bliver dømt efter FCI reglementet og er med CAC. 

Alle hunde der har stillet på markprøve, kan deltage.

Den gennemføres som par-søg med apport på land. Det vil sige at det minder rigtigt meget om det vi 
kender som brugsprøven her i Norden.

I forhold til apportering er det medbragt vildt der apporteres, da der ikke skydes vildt på prøven.

Det første slip tilstræbes at vare mindst 15 min, medmindre hunden begår diskvalificerende fejl undervejs, 
hvorved afprøvningen indstilles for den pågældende hund.

Derefter er det op til dommerne hvor mange slip den enkelte hund får tildelt.

Nordlands Derby: (kvalitetsklasse for unghunde)

Prøve for unghunde op til 30 mdr. (jf. Tysk Gordon setter klubs reglement)

(unghundene behøver ikke at have stillet på markprøver før)

Bliver afholdt begge dage, igen som 2 separate afprøvninger.

Den bliver bedømt som ”Internationalt Derby for par-søg med hensyntagen til Tysk gordonsetter klubs 
reglement. 

Det betyder i praksis at det er en prøve for alle unghunde op til 30 mdr. Hunden skal være nogenlunde 
afrettet og lystre sin føre så det er brugbart. Det er ønskeligt at hunden kan sekundere enten helt frivilligt 
eller med understøttelse af føreren. 

Prøven bedømmes med meget positive ”øjne” og dermed med en stor tolerance for de småfejl som 
unghunde jo laver.

Prisen for deltagelse er 50 Euro /prøve man deltage i.

For begge prøver gælder at det kun er Gordon settere der kan stille.



Begge prøver skal ses som en lille sammenligning af Tysklands og Danmarks Gordon settere og dermed 
forhåbentligt fungere som et værktøj i forhold til hvad vi kan gøre, både hver især men også sammen for at 
styrke racen.

Alt sammen med det formål, at få endnu bedre hunde i fremtiden.

Er der nogle der ønsker de tyske prøveregler, så kontakt Erik Lystrup Nielsen eller Jesper Brinkmann


