
NYE MARKPRØVEREGLER. 

Sverige. 

Med virkning fra 2017 er der vedtaget ganske omfattende ændringer af de i Sverige 

gældende fælles markprøveregler. 

Af særlig interesse for danske deltagere i kommende svenske prøver kan især bemærkes 

følgende: 

Engelske hunde, der ønskes anmeldt til derby og SM skal 

1. forhåndsanmeldes senest 30. maj i det år deltagelsen finder sted og 

2. senere (september/oktober?) anmeldes og betales på vanlig vis FA’s anmeldelsesblanket 

etc. (der kommer mere fyldestgørende information i AVANCE/ FA’s hjemmeside). 

Husk: der gælder en 24 måneders aldersgrænse for deltagelse i det svenske derby og 

hunden skal, for at kunne deltage, have opnået mindst en 03. præmie i UK. 

De hidtil gældende krav om, at kun et begrænset antal deltagere (max. 20-22), nemlig de 

højest meriterede hunde, der udtages i en prioriteret rækkefølge, er bortfaldet med virkning 

fra 2017. 

Afhængig af antallet af startende hunde vil SM /derbyet blive afholdt som en to-dages-

prøve med kvalificering 1. dag og finale på 2. dagen. 

For start på SM er det, i modsætning til tidligere, en betingelse at 01. AK eller VK-placering 

er opnået i indeværende eller foregående kalenderår. 

Som noget nyt indføres et ”VP” (vildtpris), som tildeles de hunde i AK og VK,  som der 

fældes fugl over, men det står indtil videre noget uklart for mig hvilken betydning ”VP” har. 

SPK’s Hovedprøve 2017 med udstilling, UK, AK, VK og Guldpokal, festmiddage mv., 

afholdes på Gotland i et samarrangement med Mellansvenska Fogelhunds Klub i dagene 

fra den 18.-24. september. 

Øen Gotland, der indtil 1645 var en dansk besiddelse er, udover sin særprægede natur og 

sit mangeartede kulturelle udtryk (rige fortidsminder, middelalderbyen Visby og ikke 

mindre end 92 kirker fra middelalderen), kendt for sin meget store og stærke bestand af 

vildtlevende agerhøns samt særdeles velegnede marker til jagten med den stående 

engelske fuglehund og et besøg kan varmt anbefales, både med og uden hund! 

Derby og SM 2017  afholdes i Skåne i dagene 12.-15. oktober. 

Står til rådighed for nærmere info/ 6471  061 el. 4026  7061 

Assens januar 2017 

Jens Bang 


