
Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2019 
 
Dansk Pointer Klub afholder hovedprøve den 22.- 23. og 24. marts 2019. Prøven afvikles med 
udgangspunkt fra ECCO Conference Center i Tønder. Dog vil der fredag den 22. marts være enkelte 
hold, som skal møde andre steder. Mødested for alle vil fremgå af program på klubbens 
hjemmeside, som kan findes på klubbens hjemmeside senest den 20. marts. 
 
Alle dage er der opråb på standkvarteret klokken 08:00 – fredag er de der skal møde andet steds 
naturligvis undtaget, og får direkte besked om mødetid og sted. 
 

Programmet er som følger 
Fredag den 22.marts afholdes unghunde- og åben klasse. Alle engelske racer kan starte og er 
meget velkomne. 
Klokken 18:00 serveres dagens ret på standkvarteret. Klokken 20:00 afholdes klubbens ordinære 
generalforsamling på standkvarteret.  
 
Lørdag den 23. marts afholdes unghunde- og åben klasse, hvor alle engelske racer kan starte og er 
meget velkomne. Ligeledes afholdes klubbens UKK for pointere. For deltagelse i UKK gælder 
regelsættet, som kan findes på klubbens hjemmeside. 
Klokken ca 16:00 afholdes matchning for alle pointere med 1. præmie i UK og ÅK under de to 
første prøvedage. Mødested er standkvarteret. 
Klokken 19:00 afholdes klubbens festmiddag på standkvarteret, hvor vi håber mange vil deltage. 
 
Søndag den 24. marts afvikles unghunde- og åben klasse, hvor alle engelske racer kan starte og er 
velkomne. Desuden afvikles klubbens internationale vinderklasse for pointere, hvor der er 
mulighed for at opnå CACIT.    
 
Tilmelding af hunde til prøven, skal ske via hundeweb. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 12. 
marts. 
 
Bestilling af forplejning skal ske via blanket, som er at finde nedenfor. Denne skal sammen med 
betalingen være Anny Dideriksen i hænde senest tirsdag den 12. marts. 
 
Bestilling af værelser til overnatning på standkvarteret ECCO Conference Center, skal ske direkte 
Flemming Sørensen på mail (fs@toha.dk). Se mere nedenfor. 
Ønsker man at se de flotte faciliteter på ECCO Conference Center, så klik ind på  
www.ecc.ecco.com/da-dk)  
 
Der er alternative overnatningsmuligheder i området: 
Tønder Sport – og Fritidscenter (www.tsfc.dk) afstand til standkvarter ca 3 km.  
Bowler Inn (www.hotelbowlerinn.dk) afstand til standkvarter ca 3 km 
Øster Højst Kro (www.osterhojstkro.dk) afstand til standkvarter ca 15 km 
Trøjborg Hovedgaard (www.trojborg.dk) afstand til standkvarter ca 15 km 
Terkelsbøl Lystfiskeri & Camping (www.terkelsbol-lystfiskeri.dk)  afstand til standkvarter ca 30 km 
 



Vi håber, at rigtig mange vil møde op på prøven, hvor alle engelske racer er meget velkomne til at 
deltage i unghunde og åben klasse alle tre dage. Kom forbi det sønderjyske og få nogle hyggelige 
dage med andre glade hundesportsfolk. 
 
Er der spørgsmål til forplejning bedes man kontakte Anny Dideriksen på mail: 
stenmarken@gmail.com 
Spørgsmål til indkvartering og tilmelding bedes rettet til prøveleder Flemming Sørensen på mail: 
fs@toha.dk  
 
Vi glæder os til at se jer alle i det sønderjyske. 
 
De bedste hilsner  
Dansk Pointer Klubs bestyrelse 
 


