
Myndeklubben indbyder til 

INTERNATIONAL LURE COURSING KONKURRENCE 

6. og 7. maj 2023 

 

Dommere: Thomas Brandt, S og Erik Hamelers, NL og Christina Alfast, DK og Lars 

Johansen, DK 

Sted: DKK Hundeaktivitetscenter Ringsted, Ejlstrupvej 120B-121, 4100 Ringsted .  

Åbent for: Alle hunde i gruppe 10, samt  

Der vil være CSS løb for Pharaoh Hound, Cirneco dell’Etna, Podenco 

Ibicienco, Podenco Canario. Podengo Portugues og Basenji.  

Fordeling af racerne:  Lørdag: CSS og CACIL klasse 

Whippet, Italiensk Mynde, Cirneco dell’Etna, Podengo Portugues, , Basenji,  

Søndag: CSS og CACIL klasse 

Afghansk Mynde, Azawakh, Irsk Ulvehund, Borzoi, Hjortehund, Chart 

Polski, Saluki, Greyhound, Sloughi, Magyar Agar, Galgo Espanol, Podenco 

Ibicienco, Podenco Canario, Pharaoh Hound 

Denne fordeling kan ændres afhængig af antal tilmeldinger. Evt. 

ændringer vil fremgå af myndeklubben.dk senest 17. april og PM. 

Starttidspunkt: kl 8.30. Licensbøger afleveres mellem 07.00 – 08.00. Dyrlægekontrol inden 

licensbogen afleveres. 

 

Stævneleder:  Lars Johansen, Tel +45 31334499. Email: Spurvevang@spurvevang.dk 

Tilmelding til: On-line tilmelding på hundeweb.dk   

Tilmelding er bindende 

Udenlandske hunde der ikke har deltaget i en konkurrence eller 

udstilling i Danmark, skal indsende en kopi af stambogen ved 

tilmelding. 

Betaling: Ved online tilmelding 315,00DKK/45€ 

Tilmeldingsfrist: Tilmelding åbner 20. januar 2023 og slutter når antal af 200 tilmeldte hunde 

er opnået, dog senest 15. april 2023. 

Præmier: Der vil være præmier til de 3 bedst placerede hunde i hver race. Der 

tildeles CACIL ifølge FCI’s reglement punkt 5. 

  

Præmieoverrækkelse: Ca. ½ time efter sidste gennemløb. 

Løbsmasker: Alle hunde skal bære løbsmasker under løbene. Deltagerne skal have  

deres egne masker med. 

Dækkener: Hunden skal løbe med rødt eller hvidt dækken. Farven vil fremgå af 

startlisten. Deltagerne skal have deres egne dækkener med. 

Baneinformation: Underlaget er græs og jævnt terræn, banens længde vil være omkring 700 meter. 

Haren bliver trukket rundt ved hjælp af en benzinmotor og lægges omkring trisser. 

mailto:Spurvevang@spurvevang.dk


Ansvarsbegrænsning: Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig for eventuelle 

skader der måtte ske på hundeejere, hunde eller officials. Ligeledes har 

de ingen ansvar over for løse eller bortløbne hunde. Ejeren af en hund 

er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden hund under et løb. I 

andre tilfælde har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund. 

Doping:   Enver form for doping er forbudt. Se FCI’s regler punkt 1.9. Se desuden 

DKK’s regler: Doping - Dkk.dk 

Medlemskab:  Hundeejeren skal være medlem af Myndeklubben.  

Udenlandske hundeejere skal være medlem af den modsvarende 

udenlandske klub. 

Vaccinationer: Hunden skal være efter de enhver tid gældende regler:  Vaccination & 

titertest - Dkk.dk  Udenlandske hunde skal være rabies vaccinerede i 

henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. Gyldig EU-

vaccinationspas hvor hundens identifikationsmærkning samt udløbsdato 

for vaccinationer er registreret, skal fremvises ved hver dyrlægekontro 

Dyrlæge:  Der vil være dyrlægekontrol ifølge FCI’s reglement punkt 1.2 og punkt 

7.5. 

 

https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/doping
https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/vaccinationer
https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/vaccinationer

