Hovedprøve 2018
v/Niløse Jagtforening
Åmosevej 15a, Kongsted, 4293 Dianalund
Søndag den 8. april 2018 kl. 08.00

Velkommen til hovedprøve
Klubben For Gamle Danske Hønsehunde byder hermed velkommen til klubbens
hovedprøve 2018.
Vi er rigtig glade for at så mange har meldt sig til årets hovedprøve, som afvikles på
de fuglerige terræner omkring Niløse, Dianalund og Kongsted på Sjælland.
Vi har i år fået stor hjælp fra hundeudvalget i Niløse Jagtforening til at skaffe
velegnede terræner til hovedprøven. Vi har flere gange besigtiget disse og ved, at de
er pænt besat med agerhøns og fasaner, således at de deltagende hunde får gode
muligheder for at vise deres jagtlige evner.
Lad mig benytte lejligheden til at komme med en stor tak til de fire terrænledere,
som vil sørge for, at dette arrangement kan afvikles under så optimale forhold som
muligt. Samtidig skal der lyde en stor tak til de lodsejere og jagtlejere, der har stillet
deres terræner til rådighed for vores prøve. Ligeledes en stor tak til hornblæserne
fra Stenlille Jagtforening og medhjælperne fra Niløse jagtforening, som har påtaget
sig et hverv for at få dette arrangement til at fungere.
Endelig en stor varm tak til vores dommere for, at I har valgt at bruge denne dag på
at dømme vores hunde. Det er vores håb, at I skal ud og dømme noget godt
hundearbejde, inden vi kan få kåret årets klubmester.
Vi er gæster på terrænerne, og derfor understreges vigtigheden af at overholde
terrænlederens og dommerens anvisninger.
I ønskes alle knæk og bræk og en herlig dag i Niløse

Med venlig hilsen
Troels Djælund

Dagens Hold

Program

Hold 1: Dommer: Leif Ekelund Jensen,
Ordførende
Terrænleder: Michael Lauritz
29 25 28 71

7.30

Klubben er vært ved stor
morgenbuffet i klubhuset

8.30

Der blæses på v/ hornblæsere
fra Stenlille Jagtforening
- Velkomst v/Formanden for
Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde
- Parole v/prøveleder Troels
Djælund

9.00

Afgang til terrænerne

Hold 2: Dommer: Rene Jørgensen
Terrænleder: Hans Franke 20 57 27 98
Hold 3: Dommer: John Bak
Dommerelev: Per Stouby
Terrænleder: Søren Tissø 20 51 39 63
Hold 4: Dommer: Dan H Jacobsen
Terrænleder: Arne Mathis 22 96 57 76
Prøveleder:
Troels Djælund, mobil: 27 52 55 70
Presseansvarlig:
Lisbeth Ahm Hansen & Ninna Falck
Fotograf:
Benny Fischer
Sponsorer:
HIKE hundefoder, Mønsted, Viborg
www.hike.dk
Slagter Jacob, Kalundborg
www.slagterjacob.dk

12.00 Frokost i terrænet
12.30 Genoptagelse af prøven
15.30 Matchning ved klubhuset
16.00 Klubben er vært ved en kop
kaffe m. kage eller en pølse m.
brød.
16.45 Kritikker af præmierede hunde,
samt præmieoverrækkelse
17.30 Jagt forbi v/ hornblæserne fra
Stenlille Jagtforening
Tak for i dag - og på gensyn

Klubben har i år indgået aftale med fotograf Benny Fisher, som vil følge alle hold på
skift. Bennys fotos bliver lagt på klubbens hjemmeside og kan købes af klubben.

Kørselsvejledning
Fra Mørkøv køres gennem Skamstrup, over Åmose Å, mod Dianalund.
Fra Dianalund køres gennem Niløse og Kongsted, mod Mørkøv.
Der ligger et rødt hus på Åmosevej nr. 17 (4293 Dianalund). Herfra går en grusvej,
som fører ned til et gult hus - videre forbi dette fortsætter grusvejen ud til
klubhuset, som ligger lidt længere ude. Vi afmærker med vindbannere ved nr. 17.

Information om parkering
Når du ankommer til prøveområdet, er det meget vigtigt, at du parkerer i den
række, hvor dit holdnummer er markeret med et skilt.
Der vil på dagen være et antal hjælpere, som vil anvise dig din parkeringsplads. På
den måde har vi fra starten fået fordelt deltagerne ud i de rigtige hold og kan let
afvikle afgangen ud til terrænerne.

