
Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger. 

Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP FH  
 

DKK FCI IGP FH afvikles den 10-11. oktober 2020 af DcH Kaløvig 

 

Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet og som fremfører en 

dansk stambogsført hunderace, og er dansk statsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI IFH  2020 

 

Adgangskravet er en bestået FCI IGP FH prøve eller to beståede IFH 2 prøver aflagt i perioden  

14. oktober 2019 - 21. september 2020. 

 

FCI IGP FH-DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med regler for afvikling af 

FCI IGP FH-DM udarbejdet af DKK-BHU.  

 

Startgebyr på 400 kr. pr. hund skal indbetales sammen med tilmeldingen. 

Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret er modtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret 

for de anførte adgangskrav er opfyldt påhviler den enkelte. 

 

Tilmelding på DKK Hundeweb. Tilmeldingen åbner den. 21. august og slutter den 21. 

september 2020. 

 

Dommere: 

Erik Ahrends 

Per Svoldgaard 

Overdommer: 

Ella Laursen 

 

Præmier: Vi vil hermed minde specialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at 

deltagende klubber/foreninger giver 200 kr. til præmier. Tilsagn om dette til Ella Laursen, 

22306517 - ella@busch-laursen.dk  

 

Bankoverførsel til reg.nr. 4727 konto.nr. 5265644130 mærket FCI IGP DM præmier.  

 

Bemærk: Kryptorchide hunde kan ikke deltage i FCI IGP FH-DM. 

 

 

Deltagerantal max 20 

Hvis der er plads, kan man deltage med to hunde, men der bliver ikke taget hensyn, så hvis det viser 

sig at begge hunde skal på samtidig, må man vælge hvilken hund man stiller med, og startgebyr 

bliver ikke refunderet. 

Hvis ikke der er 20 deltagere tilmeldt med IGP FH 2, vil der være muligt at stille med 1 IGP FH 2 

med minimum 85 point eller 1 IGP 1 med minimum 85 point 

Vi fylder op til 20 deltagere, kontakt Ella Laursen 22306517 

 

 

Med venlig hilsen 

DKK BHU Ella Laursen. 

 


