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Sådan finder du oplysninger om konkurrencer 
Oplysninger om Lure Coursing konkurrencer finder du på hjemmesiden for den tyske myndeklub: 

http://www.dwzrv.de/ 

Klik på linket: Veranstaltungstermine 

 

 

  

http://www.dwzrv.de/


Tilmelding til konkurrence 
Tilmelding til konkurrence sker på samme side 

http://www.dwzrv.de/ 

Klik på linket: Meldungen /Online Entry 

 

  

Før du kan tilmelde dig en LC konkurrence (eller udstilling) skal du oprettes som bruger i systemet. Derefter 

opretter du din hund(e) hvorefter du nemt kan tilmelde dem konkurrencer for fremtiden. 

Det gøres således: 

Sådan opretter du en bruger 
Tryk på knappen ”Neue Besitzer registrieren” 

 

http://www.dwzrv.de/


Udfyld felterne med dine oplysninger: 
 
Anrede: Titel Hr/Fru 
Nachname: Efternavn 
Vorname: Fornavn 
Land: Land 
PLZ: Postnummer 
Ort: By 
Strasse-HNr: Vej og husnummer 
E-mail: Emailadresse 
Telefon: Telefonnummer 
Funk: Mobilnummer 
Fax: Fax  
Password: Password 
Password wiederholen: Gentag Password 
Sicherheitsabfrage: Sikkerhedsspørgsmål indtast 
ordet med fed 
 
Tryk ”Daten speichern” for at gemme og afslutte 

 
 

Sådan opretter du din hund 
Login med dit brugernavn/password 

 
Tryk ”Hunde Vervalten” for at oprette/redigere 
oplysninger om din hund 

 



Tryk  ”Neunen Hund anlegen” for at tilføje en ny 
hund 
 
Hvis du efterfølgende vil redigere oplysningerne  
trykker du på den lille knap ud for navnet: 
”bearbeiten” 

 



Nu skal du indtaste oplysninger om hunden 
 
ZBNR: Stambognummer. Det står på stamtavlen 
Zuchtbuch: Stambogsland. Her vælges DK 
Mitbesitzer: Eventuel medejer  
Hundename: Navn, Brug navn fra stambog 
Rasse: Race  
Geb.-Datum: Fødselsdato:  
Geschlecht: køn: Hündin er tæve, Rüde er han 
Vater/Mutter: Far/mor, Brug navne fra stambog 
Züchter: Opdrætter  
Aktiv: Aktiv (aner ikke hvad det betyder)  
Widerunner: Nein (benyttes til baneløb hvis din 
hund har tendens til at søge yderst i banen) 
Täto/Chipnummer: Chipnummer fra stambog 
 
Afslut med at trykke ”Hund speichern” hvorved 
oplysninger gemmes. 

 
Nu er du klar til tilmelding  

 



Sådan tilmelder du dig Lure Coursing 
Tryk på ”Meldung zur Coursing” for tilmelde din hund til 
LC konkurrence 

 
Hund: Vælg den hund du vil tilmelde 
Coursing: Vælg arrangement 
Klasse: Ohne er normal Interntional. Grössenklasse er 
National/Sprinter 
Stellplatz: Ja eller nej hvis du har brug for camping 
Ankomstdato: Ankomstdato (hvis camping) 
Afrejsedato: Afrejsedato (hvis camping) 
Anmerkung: Bemærninger 
CACL/CACIL: Tilmelding til Cert 
Schönheit&leistung: Tilmelding til Smuk&Smidig hvis der 
også er udstilling  
Verbindlich Meldung..: Bekræftelse på tilmelding 
Dateianhang: Vedhæftelse af filer 
 
Hvis du skal have CACL/CACIL i Tyskland skal man have 
opnået mindst Very Good på en udstilling. Du skal derfor 
uploade en pdf af en udstillingskritik som kan hentes på 
DKK. Dette skal kun gøres første gang du tilmelder.  
 
Du afslutter med ”Meldung spechern” 

 

Nu er du tilmeldt og du burde få en bekræftelsesmail 
tilsendt. 

 

 

Yderligere oplysninger: 

 Efter tilmeldingsfristens udløb som typisk er 7 dage før arrangementet får du (måske) en mail med 

racefordelingen på de enkelte dage. Du skal ikke forventer yderligere oplysninger. 

 Der er ingen onlinebetaling. I Tyskland betaler man ved ankomsten. Prisen er 21 Euro pr. hund i 

kontanter 

 Konkurrencerne foregår stort set som i DK med indcheckning, dyrlægekontrol, lodtrækning og 

udkald 


