INBJUDAN

Nordisk Venskabskamp i Spor 2019
(Danmark – Norge – Sverige)

26. – 28. april 2019
Så kom turen igen til Danmark. Venskabskampen 2019 afholdes i området omkring Aalbæk, som
ligger bare 20 minutters kørsel fra Frederikshavn og 30 minutters kørsel fra Hirtshals
(færgeforbindelse til Norge og Sverige). (Läs mer här)
Deltagerne indlogeres i FDF-spejderlejren Drengeborg, Blåbærvej 69, Knasborg, 9882 Aalbæk.
Indlogeringen sker i 2, 3, 4, 6 og 12 personers rum. Drengeborg er beliggende ca. 2 km syd for
Aalbæk ved en af Danmarks fineste badestrande med dejlige gryder og sandklitter.
Schweissprøven vil blive afholdt i de skønne omkringliggende skove, hvor der blandt andet er en
fast bestand af rådyr, dådyr og krondyr.
Hvert hold består af 3-4 ekvipager, således at de bedste 3 resultater fra hvert land tæller med i
holdkonkurrencen. De enkelte lande udtager selv holdene, dog under hensyntagen til, at den
enkelte hund skal opfylde vilkårene for at deltage på 1000m/20t schweissprøve, hvilket betyder, at
hunden som minimum skal have opnået 1. præmie på 400m/20t eller 600m/20t i Danmark eller
være godkendt vildtsporchampion i Norge eller Sverige.
Sporet vil være et 1000m/20t schweissspor udlagt efter DKKs schweissprøvereglement. Sporet vil
være udlagt på færtsko.
Dommere: Jørgen Jensen, Jan Niemann Jensen og Frederik Svendsen.
Stifindere: Benny Frænde Jensen (koordinator), Finn Nielsen og Hanne Vinther Nielsen.
Bedste hold og bedste individuelle hund vil blive kåret.
FORELØBIGT PROGRAM:
Fredag
14.00 – 18.00

Ankomst

18.00

Middagsmad

19.00-20.00

Kort gennemgang af DKKs schweissprøvereglement med mulighed for
spørgsmål v/schweissprøvedommer Frederik Svendsen

20.00 - ?

Socialt samvær

Lørdag
08.00 – 09.00

Morgenmad sammen med dommere og stifindere

09.00

Prøvestart med parole (frokost serveres i skoven under prøven)

ca. kl. 14.00

Forventet afslutning på prøven, herefter præmieoverrækkelse og
fotografering.

18.30

Middagsmad

Søndag
08.00 – 09.00

Morgenmad – herefter afrejse

Udtagelse til det danske hold
Ønsker du at deltage på det danske hold, skal du give besked til Sporudvalget v/formand Karin
Jallov på mail karinschweisspor@gmail.com senest den 1. marts 2019. Din hund skal have bestået
en 1000m/20t med en 1. præmie for at komme i betragtning. Udtagelsen sker ved lodtrækning.
Sporudvalget meddeler senest den 8. marts 2019 hvilke ekvipager, som er udtaget til at
repræsentere Danmark, hvorefter den enkelte deltager selv skal sørge for tilmelding til prøven via
hundeweb. Skulle der ikke være nok beagler til at fylde holdet, kommer hunde der har en 1.
præmie på 400m/20t eller 600m/20t i betragtning.
Tilmelding
Prisen for kost og logi udgør kr. 1.000,00. Du skal selv sørge for drikkevarer. Deltager du ikke i
venskabskampen, men ønsker at være en del af dette fantastiske samvær mellem Norge, Sverige
og Danmark, har du også mulighed at deltage – prisen er den samme. Du skal dog være
opmærksom på, at de mindre soverum prioriteres til deltagerne af hensyn til hundene.
Tilmelding til overnatning m.v. skal ske til Rikke Vinther Svendsen senest den 22. marts 2019 på
rikke@vinther.mail.dk. Eventuelle spørgsmål pr. mail eller tlf. +45 51 35 74 75.
Betalingen skal samtidig med tilmeldingen overføres til konto nr. 1551-10512794.
Udenlandsk overførsel til: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K – BIC/SWIFT:
DABADKK – IBAN: DK03 3000 0010 5127 94. Kontohaver: Beagle Klubben.
Husk i forbindelse med bankoverførsel at anføre navnet på deltageren i tekstfeltet.
Tilmelding til schweissprøven skal ske via DKK’s hundeweb (www.hundeweb.dk) senest den 22.
marts 2019. Gebyret for deltagelse i prøven udgør kr. 850,00. På hundeweb er der mulighed for at
betale med betalingskort. Såfremt du ikke har en brugerprofil på hundeweb, skal du klikke på ”Logind” og derefter vælge ”Registrer ny bruger”, hvorefter du kan oprette en profil. Er din hund ikke
oprettet på DKK’s hundeweb, skal du i forbindelse med tilmelding til prøven trykke på ”Tilmeld ny
ukendt hund”. I forbindelse med oprettelse af hunden, skal du uploade stambog, ejerbevis og
dokumentation for evt. championater. Samlet oversigt over deltagerne fra de tre lande bedes
venligst fremsendt samlet til Rikke Vinther Svendsen på ovennævnte kontaktoplysninger.
Vi glæder os til at se jer.
Rikke – Hanne - Doris
För att din hund ska bli uttagen krävs att den är Svensk Viltspårchampion och vi önskar ett
CV på din hunds meriter till Inga-Lill Håkansson torntorparn@gmail.com senast den 31
januari 2019.
Uttagningen sker sedan av Inga-Lill och Göte.
För mer information kontakta Inga-Lill 0706 – 686115 eller Göte 0708 – 261695.

Välkommen med din ansökan till en trevlig Beagle helg i Danmark!!

