
 
 

 
 

INVITATION 

Dansk Gordon Setter klubs 100 års jubilæums Hovedprøve 

Onsdag den 23. marts til søndag den 27. marts 2022. 

 

Onsdag den 23. marts kl 8.00 – CACIT Vinderklasse for alle engelske racer 

Mødested omkring Ballum, med familien Lønne som værter.  

Der kan tilkøbes en forplejningspakke med morgenbuffet, frokostbuffet og efter prøven 

sønderjysk kaffebord til en attraktiv pris - kr. 200.  Bestilles hos Anton Dahl 22 74 80 40, 

karlantondahl@gmail.com. 

 

Onsdag 23. og torsdag 24. marts - Kvalitetsklasser i UK og ÅK. 

Afprøvningen foregår i Jylland og på Fyn, med mødesteder direkte i terrænet. Mødesteder, 

mødetid, dommer oplysninger, m.m. offentliggøres ca. ugen før prøven, så ingen er i tvivl om hvor 

man skal møde. 

Kommer man langvejs fra og ønsker overnatning/forplejning disse dage, kan Vejen Idrætscenter, 

www.vejenic.dk, anbefales. Vi vil så sørge for at afprøvningsstedet er placeret i fornuftig afstand 

fra Vejen. Blot giv os besked. 

 

Torsdag den 24. marts – Stor Jubilæums Certifikat Udstilling for gruppe 7 racerne  

På standkvarteret BOSEI Idrætshøjskole afholdes denne dag udstilling og reception. 

Se den særskilte invitation herfor. 

 

Fredag den 25. marts – Nordisk Landskamp – Kvalitetsklasser UK og ÅK 

Afprøvningen foregår primært i Vestsjælland, ca. en times kørsel fra standkvarteret BOSEI. 

Der vil ligeledes være kvalitetsklasser i det jyske. 

Mødesteder direkte i terrænet. 

Præmieoverrækkelse i Nordisk Landskamp sker fredag aften på standkvarteret. 

 

Lørdag den 26. marts – DGSK CACIT Vinderklasse for GS – Kvalitetsklasser UK og ÅK. 

Afprøvningen sker denne dag med udgangspunkt fra BOSEI. Opråb kl 8.00. 

Der vil ligeledes være kvalitetsklasser i det jyske med mødesteder direkte i terrænet. 
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Lørdag den 26. marts kl 19.00 – Festaften med Jubilæumsmiddag.  

Afholdes på standkvarteret – tilmelding via linket til BOSEI  

 

Søndag den 27. marts – Matchning ALLE RACER - UK og ÅK– samt prøvens bedste hund .  

Udgangspunkt fra standkvarteret – Opråb kl 10.00 

Alle engelske racer der har fået første præmie i løbet af de fire foregående dage, inviteres hermed 

til deltage i kampen om at blive 100 års jubilæets bedste kvalitets hund.  

 

Nøjagtige tidspunkter for start, dommere, mødesteder og terræner fremkommer senere for alle 

dagene, når vi kommer tættere på prøven. 

 

Tilmeldings – information. 

Tilmelding af hunde til markprøver og udstilling skal ske via www.hundeweb.dk 

Bestilling af overnatning (og plads til camper, campingvogn)på Bosei, forplejning samt bestilling af 

jubilæumsmiddag, skal ske direkte til BOSEI på følgende link: 

https://bosei.nemtilmeld.dk/20/?fbclid=IwAR1gOaGGke83khLGDPstZT9iu_jVlBzfli2rjMiZvWBUBqo

Fz2rR_-1NGHw 

 

100 års KÆMPE Jubilæumslotteri. 

Der vil under alle dagene blive solgt lodder til lotteriet hvor første og andenpræmien er flotte 

gavekort til jagtrejser henholdsvis på Kr. 15.000 og Kr. 10.000. Lodderne koster kr. 100,00 pr. stk. 

 

Spørgsmål og prøveledelse. 

Spørgsmål omkring markprøverne kan i første omgang rettes til prøveleder Anton Dahl på +45 

2274 8040, mail: karlantondahl@gmail.com. (Vi vender senere tilbage med terræner og 

terrænledere) 

 

Spørgsmål omkring udstillingen og bestillinger på standkvarteret skal rettes til prøvesekretær 

Minna Bang +45 3052 5268, mail: minna@pejsegaarden.dk 

 

Spørgsmål omkring afvikling af reception og festmiddag, taler, m.m., skal rettes til DGSK’s formand 

Peter Jensen +45 2013 2851, mail: petj@mail.dk. 
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Invitation 
I anledning af dansk Gordon setter Klubs 100 års Jubilæum 

inviteres jeres medemmer hermed til 

Certifikat Udstilling for gruppe 7 racerne. 
Torsdag den 24. marts kl. 14.00 

Udstillingen afholdes udendørs på adressen, 

BOSEI Idrætshøjskole, Evensølundvej 5, 4720 Præstø, 

hvor følgende raceklubber har givet tilsagn indenfor gruppe 7: 
 

Kontinentale racer: 

Ruhår, Korthaar, Münsterländer, Gammel Dansk Hønsehund,  

Langhår, Weimaraner, Vizla. 

Engelske racer: 

Irsk Setter, Engelsk Setter, Breton, Gordon Setter, Pointer, 
 

Dommere er de to danske og meget erfarne (jagthundefolk) dommere,  

Engelske racer: Gunnar Jensen (Ordførende BIS konkurrence) 

Kontinentale racer: Erik Petersen 
 

Tilmelding sker via www.hundeweb.dk under specialklubudstillinger 

Spørgsmål bedes rettet til klubbens udstillingsansvarlige: 

Minna Bang, Stratvej 11, 6740 Bramming  

Mobil 30 52 52 68 - minna@pejsegaarden.dk 
 

Jubilæums reception kl 19,00 
Dansk Gordon Setter Klub er efterfølgende vært ved en  

Jubilæums reception med ”bobler” og en let anretning,  

som alle interesserede, er særdeles velkomne til at deltage i. 

Receptionen ledes af klubbens formand Peter Jensen, Mobil 20 13 28 51. 
 

Hjertelig velkommen! 

http://www.hundeweb.dk/


 
 

 
 

Vi ønsker at rette en stor tak til jubilæumsprøvens 

hovedsponsorer: 
 

 
https://www.nikajagtrejser.dk/ 

 

 

 
https://petland.dk/ 

 

 

 
https://fritidogcykler. 
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