Brugsprøver på Hundeweb
Fra 1. januar 2017 vil det være muligt at tilmelde til brugsprøver via Hundeweb på lige fod med udstillingerne. Tilmeldingsgebyret vil være differentieret, som det er kendt fra udstillingerne, med et ekstra gebyr
på kr. 35,- ved manuel tilmelding. Tankerne bag at sætte brugsprøverne på Hundeweb er at gøre
tilmeldingerne mere brugervenlige, og at klubben samtidig kan spare i afregningsgebyret til DKK.
Bestyrelsen

Årets Brugshund
Bestyrelsen har på sit møde den 14. november 2016 besluttet at justere reglerne for konkurrencen Årets
Brugshund. Se venligst side 78.
Bestyrelsen

Brugsprøveregler
Der har i flere år været arbejdet på at få ændret klubbens brugsprøveregler, specielt sporprøvereglerne, men
også de almene regler, så de passer til de FCI-regler, der alligevel er gældende.
Vores udkast til et nyt regelsæt har været indsendt til godkendelse hos DKK, men vi har fra DKK modtaget
svar om, at man på nuværende tidspunkt ikke vil godkende. DKK er nemlig i gang med at lave et alment
regelsæt, der skal gælde for alle specialklubbers brugsprøver. Klubberne vil blive inviteret med til dette
arbejde og kan herefter tilføje egne regler for deres brugsprøver.
Dette betyder, at nye regler tidligst kan gælde fra 2018. Vi havde dog et stort ønske om en lille ændring for
så vidt angår pointkravet for udtagelse til NM, drev. Dette blev imødekommet og nyt pointkrav vil være gældende fra 1. januar 2017 (se side 14).
Bestyrelsen

Indsendelse af stof til Gravhunden i 2017
Deadlines og udgivelsesdatoer
Gravhunden nr. 1
Udkommer den 22. februar
Deadline den 5. januar
Gravhunden nr. 2
Udkommer den 12. april
Deadline den 2. marts
Gravhunden nr. 3
Udkommer den 21. juni
Deadline den 11. maj
Gravhunden nr. 4
Udkommer den 23. august
Deadline den 04. juli
Gravhunden nr. 5
Udkommer den 18. oktober
Deadline den 05. september
Gravhunden nr. 6
Udkommer den 13. december
Deadline den 31. oktober
Bestyrelsen

Gebyrer

Ikke medlemmer af DGK For medlemmer

Championats-diplom

205

0

Klubchampionats-diplom

205

0

Underskrivelse af WUT-ansøgninger

100

0

Bestyrelsen

Kavalkade 2016
Billedberettigede til kavalkaden er hunde, som i 2016 er blevet:
Prøvens bedste hund
BIS 1 på DGK udstillinger
BIG 1 på DKK udstillinger
Champion: Dansk brugs, - udstillings-, klubjunior-, klub- eller klubveteran- (bevis medsendes ikke)
International udenlandsk, WUTCH, WUTJCH (kopi af bevis medsendes)
Racevinder, klubvinder
DGK Klubvinder
Jysk Gravhundevinder
Danskejede hunde, som har opnået følgende titler: (kopi af bevis medsendes) Verdensvinder, WUT verdensvinder, Europa Vinder FCI samt Nordisk Gravhundevinder.
Inden 5. januar 2017 indsendes et foto af din hund, stående fra siden til:
Hanne Vilberg, Jordhøj Bakke 7, 3550 Slangerup, e-mail: hanne.vilberg@gmail.com.
Deadline skal overholdes.
Pr. billede indbetales kr. 75,- på DGK’s konto 9873-4573159158 eller Mobile Pay 26 803 905 med tydelig
angivelse af hund og ejer. Billedet skal være 685 pixels i bredden, hvilet svarer til en opløsning på 300 dpi.
Anfør hundens navn, stambogsnummer og ejer. Anfør ALLE kavalkadeberettigede resultater og opgiv det
resultat, hvor billedet skal placeres.
Bestyrelsen

Udstillingsudvalget
Helle Kjær Sørensen har valgt at trække sig fra udstillingsudvalget. Bestyrelsen takker Helle for den tid, hun
har siddet i udvalget, og kan samtidigt byde Claudia Parnas velkommen i udvalget, da hun har takket ja til at
sidde i udstillingsudvalget.
Bestyrelsen

Reglerne for DM i vildtspor
Vildtsporprøveudvalget er ved at tilrette regelsættet til DM. De tilrettede regler vil være tilgængelige på
klubbens hjemmeside pr. 1. januar 2017.
Bestyrelsen

Pokaler og præmier
Hvis man vinder og modtager en pokal, som der skal graveres i, er man forpligtet til at sørge for denne
gravering.
Såfremt man ikke ønsker at modtage en pokal, bedes man på prøverne meddele dette ved ankomst/indcheckning.
På udstillinger bedes det meddelt ringpersonalet, så snart det står klart, at man har opnået en placering, som
berettiger til en pokal.
Man bedes ligeledes sørge for at undgå fotografering af en hund med en pokal, som man ikke ønsker at
modtage.
Bestyrelsen

Fordeling af pokaler på DGK’s udstillinger i 2016
12.03.2017 Holstebro - Vestjyllandsudvalget
Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal (BIS1)
Kennel Ellebæk's Vandrepokal (BIM LS)
Kennel Ellebæk's LS hvalpepokal (Bedste LS Hvalp med SL)
Kennel Gravbasserne`s Vandrepokal (BIR LS)
Tranevang’s CR. Zarahtax og Tranevangs Cr. Zablistax Vandrepræmie (Bedste LS Tæve med Ex og CK)
Tranevangs Vandrepræmie (Bedste LS junior med Ex og CK)
23.04.2017 Slangerup - Nordsjællandsudvalget

Kennel Lavse's Ærespræmie (BIS3)
Nordsjællandsudvalgets vandrepræmie (BIS4)
Dalstrup Nora De Have Vandrepokal (KDV med EX og CK og 1. pr. På spor)
Kennel Farnæshøj's Vandrepokal (Bedste RS med DK gravprøve og DK opdrættet)
Margrethe og Claus Frank's Vandrepokal (BIR RS)
Vandrepokal Phyton's Buster (BIM RS, hvis brugsprøve)
21.05.2017 Silkeborg – Midtjyllandsudvalget – Jysk Vinder titel
Midtjyllandsudvalgets Vandrepokal (BIS1)
Kennel Toftekæret`s vandrepokal (Bedste RS tæve, DK-ejet med 1. præmie på brugsprøve)
Teckels Unghunde Pokal (Bedste unghund uanset størrelse og hårlag)
Kennel Charolaisgårdens Vandrepokal (BIR KS med minimum 45 point på grav)
Svenska Taxklubbens Jubilæumsvandrepræmie (BIR LS)
26.08.2017 Frederikshavn – Nordjyllandsudvalget
Nordjyllandsudvalgets Vandrepokal (BIS1)
Fee von Jägerhaus mindebæger (BIR KS)
Kennel A'tempo's Vandrepokal (Bedste RS med 1. præmie på grav)
Kennel Hørkær`s LDV Pokal (BIR LDV)
Nordjyllandsudvalgets 40 års Jubilæums Vandrepræmie, Korthår (Bedste Junior med Ex. og CK uanset størrelse)
Nordjyllandsudvalgets 40 års Jubilæums Vandrepræmie, Langhår (Bedste Junior med Ex. og CK uanset størrelse)
Nordjyllandsudvalgets 40 års Jubilæums Vandrepræmie, Ruhår (Bedste Junior med Ex. og CK uanset størrelse)
12. + 13.08.2017 Knuthenborg
Svenska Taxklubbens Jubilæums Tinbowle (BIS1)
DGK´s 60 års Jubilæumspokal, Korthår (Udstillingens bedste korthår)
DGK´s 60 års Jubilæumspokal, Ruhår (Udstillingens bedste ruhår)
DGK´s 60 års Jubilæumspokal, Langhår (Udstillingens bedste langhår)
16.09.2017 Odense - Fynsudvalget
Fynsudvalget's Vandrehund (BIS1)
Fynsudvalgets Møllepokal (BIS3)
Kennel Aura's Vandrepokal (BIR/BIM LDV med minimum 45 point på grav el. Spor)
NDF Jubilæumsvandrepræmie (BIR KS)
Ann & Leif Carlstrøm´s Jubilæumsvandrepræmie (BIR RS)
18.11.2017 Gørlev - Vestsjællandsudvalget
Danske Bank's Vandrepræmie (BIS1)
Storstrømsudvalgets Vandrepokal (BIS3)
Julles Vandrepræmie (BIR el. BIM RM med brugsprøve)
Kennel Helomia’s Vandrepokal (BIR el. BIM RS med gravprøve)
Kennel Buevang’s Vandrepokal (BIR KS)
Kennel Knuthenborgs vandrepræmie (Bedste RDV tæve)
De med kursiv anførte pokaler er ifølge propositionerne ”låst” til bestemte udstillinger. De øvrige pokaler er flytbare.

Bestyrelsen

