
 

DGK Vildtspormesterskab 

Lørdag d. 22. september 2018 

 

 

DGK afholder DM i vildtspor for gravhunde i Nordsjælland. 

Nordsjællandsudvalget er vært for DM i Vildtspor, som vil blive afviklet i skovene omkring Buresø. 
 
Vi vil starte dagen kl. 8 med et par velkomstord og en fælles morgenmad. 
Herefter er der lodtrækning om dagens spor, og dagens program vil blive gennemgået. Vi vil køre ud til de første 
prøvespor ca. kl. 8.45. Vi regner med en god time per afprøvning. Dertil kommer transport og en pause til 
dommerne. Vi forventer derfor at de sidste spor er færdige ved 15.30 tiden. Oplæsning af kritikkerne og kåring af 
Dansk Mester i vildtspor bliver omkring kl. 16.30. Dagen afsluttes med fælles middag og vi siger farvel og tak 
omkring kl. 18.00 
 
Dommerne til mesterskabet vil være: Mirjam Hoogeveen, Kirstin Sørensen. 
 
Rammerne for Vildtspormesterskabet er beskrevet i ”DGK’s DM Vildtsporprøveregler”, som kan hentes 
på DGK’s hjemmeside, eller rekvireres i DGK Sekretariatet hos Hanne Levin.  

Fra ovennævnte regler fremgår det bl.a. at:  
 

- Der deltager mindst 5, max 10 hunde. 
- Sporet udlægges som 600m/40 timer dråbeudlagt spor med start i ”kasse”.  
- Danskejede og herboende ikke danske statsborgeres DKK/FCI stambogførte gravhunde kan deltage,  

hvis ejeren er medlem af DGK. Hunden skal fremføres af ejeren eller et andet medlem af DGK. 
- Adgangskrav for hunde til mesterskabet er: gravhunde der på tilmeldingsdagen har opnået 1. pr. 

1000meter/40timers vildtspor. 

DM i spor er ligeledes primær kvalifikation til World WUT Championship 2019 (SchwPoR) 
 
 
Tilmeldingsgebyret er kr. 675,- som dækker afprøvning og forplejning inkl. afsluttende fælles spisning. 
Tilmelding skal foretages på DGKs blanket og sendes til Mikael Kjærulff, spor@nsdgk.dk.  Både tilmelding og 
betaling skal være modtaget senest den 11. september 2018. Gebyret indbetales på konto 1551-4327160, husk tekst 
med: DM samt hundens DKK reg.nr. 
 
Der kan samtidig tilmeldes gæster (max. 1 gæst pr. hundefører) til forplejning til spor@nsdgk.dk, som betales med 
kr. 225,- senest den 11. september 2018  til konto 1551-4327160, husk tekst med: DM gæst, samt hundens DKK 
reg.nr.                              
 

 

Vi ser frem til en spændende dag i skoven. 
 

Vildtsporprøveudvalget 


