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KTUBBEN FOR GAMLE

DANSKE HøNSEHUNDE

5kt ub overenskomst
Et udvalg bestående af 6n repræsentant fra hver klub, er ansvarlig for arangementernes planlægning og
fællesannonceringer.

Udvalget udpeger dornmere

til

arrangementerne, eller uddelegerer opgaven

til prøve- eller

r.rdstillingslederen.

til hvert arrangement en fælles prøve- eller udstillingsleder. Denne person er ansvarlig
den pågældende prøve eller udstillings afvikling og har beføjelser til at uddelegere arbejdsopgaver i
forbindelse med amangementets aflroldelse.
Udvalget udpeger

for

5 klub sarnarbe.idet tilstræber at afholde:

2 certifikatudstillinger (anuar-februar) 1 øst og 1 vest for Storebælt
2 schweissprøver (april-juni) 1 øst og I vest for Storebælt
Et passende antal apporteringsprøver fordelt i landet
Et passende antal ræveslæbsprøver fordelt i landet
I eft erårsvinderklassemarkprøve
I forårsvinderklassemarkprøve
Overenskomsten består af nærværende underskriftsside, samt efterfølgende side 2 - 4 som omhandler
økonomien og de enkelte prøvers aftroldelse. Ved underskrivelse af overenskomsten, tiltrædes samtlige
aftaler.
Overenskomsten er bindende og gælder ind til dn af klubberne opsiger den. Overenskomsten kan revideres
løbende. Ændringer kan vedtages ved simpelt flertal.
Overenskomsten kan kun opsiges skriftligt med et års varsel,
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Generelt for alle prøver/udstillinger:
Alle prøver og udstillinger oprettes i hundeweb og alle fællesomkostninger dækkes af prøve- og
udstillingsgebyret som er indbetalt til DKK via hundeweb.
Et arrangements overskud afregnes pr deltagende hund fra de af overenskomsten omfattede klubber. Gælder
ikke KJS som står uden for overskudsfordelingen. På udstillingerne tæller hvalpe kun for 0,5 hund.

Hvis et arrangement ikke har deltagelse af hunde fra klubber omfattet af denne overenskoms! fordeles
overskuddet igelig mellem de af overenskomsten omfattede klubber. Gælder ikke KJS som står uden for
overskudsforde lingen.
Et arrangements underskud fordeles ligeligt mellem de af overenskomsten omfattede klubber, uanset antallet
af deltagire til arrangementet og uanset deltagernes klub tilhørsforhold. Gælder ikke KJS som står uden for
underskudsfordelingen.
Prøve- eller udstillingslederen rundsender regnskab
hunde fra pågældende race.

til 5 klub repræsentanterne,

Derudover fremsendes alle bilag, eller kopier heraf,
udstillingslederen har sit tilhørsforhold.

til 5 klub

uanset om der har deltaget

repræsentanten for den klub hvor prøve- eller

Certifikatudstillingerne
Klubberne kan invitere fællesdommer eller invitere dommere individuelt. Det tilstræbes dog, at invitere
fællesdommer for mindst 2 af racerne, gerne flere.
Klubberne indkøber individuelt præmier

til dagen.
Schweissprøver

Såfremt der er plads er prøverne åbne for andre racer.

Der skal uddeles et 5 klub schweissdiplom
Klubberne indkøber individuelt præmier

til

til alle

præmierede hunde.

dagen.

Hver klub kan have en pokaUpræmie til racens bedste hund.
Der kan uddeles en vandrepokal

til

den bedste hund fra de af overenskomsten omfattede klubber.

Det pahviler ikke samarbejdet at uddele præmier til deløgende hunde af andre racer.
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Apporteringsprøver
Såfremt der er plads er prøverne åbne for andre racer.

Der skal uddeles et 5 klub apporteringsdiplom med point i de enkelte discipliner

til alle

hunde der har

bestået.

Hver klub kan have en pokaVpræmie til racens bedste hund.
Der kan indkøbes en præmie

til

prøvens bedste hund fra de af overenskomsten omfattede klubber.

Ræveslæbsprøver
Såfremt der er plads er prøverne åbne for andre racer.

Der skal uddeles et 5 klub ræveslæbsdiplom med point

til alle hunde der har bestået.

Hver klub kan have en pokal/præmie til racens bedste hund.
Der kan indkøbes en præmie

til prøvens bedste

hund fra de af overenskomsten omfattede klubber.

Markprøve

-

Efterårsvinderklasse

Prøven aflroldes der hvor der kan skaffes de bedst egnede terræner, og ikke nødvendigvis efter nogen
forudbestemt turnus.

Der indkøbes fælles præmier

til dagen.

Hver klub kan have en pokal/præmie til racens bedste hund.
Der er en fælles vandrepokal til prøvens bedste hund fra de af overenskomsten omfattede klubber.
Der skal uddeles et 5 klub diplom
Prøven er udtagelsesprøve

til de placerede hunde.

til DM for de arrangerende klubber. Udtagelsen

sker

jf. FMR.

For deltagelse på prøven kræves det at fører og ejer er medlem af en af de af overenskomsten omfattede
klubber.

Markprøve - Forårsvinderklasse
Prøves afuikles i en af de 2 weekender der er afsat til specialklubbernes forårsmarkprøver, eller eventuelt på
en hverdag mellem eller op til en af de pågældende weekender. Prøven aflroldes der hvor der kan skaffes de
bedst egnede terræner, og ikke nødvendigvis efter nogen forudbestemt turnus.

Der indkøbes fælles præmier til dagen.
Hver klub kan have en pokaVpræmie
Der kan uddeles fælles vandrepokal
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Der skal uddeles et 5 klub diplom

til de placerede hunde.

Prøven er udtagelsesprøve for de arrangerende klubber
antal hunde jf. DKK's udtagelsesnøgle.

til DKK's

Forårs Mesterskabsprnte, og der udtages

til at fr

udtaget hunde fra deres egne respektive forårsvinderklasse,
uanset antallet af deltagende hunde eventuelt måtte berettige hertil.

Klubberne fralægger sig samtidig retten

For deltagelse på prøven kræves det atfører og ejer er medlem af en af de af overenskomsten omfattede

klubber.

5

ktub samarbejdets historie

1991: 5 klub bliver etableret som et prøvesamarbejde mellem Dansk Weimaraner Klub, Dansk Vizsla Klub,
Klubben for gamle danske hønsehunde og Langhårsklubben og hed fra starten af 4 klub. Samarbejdet
blev etableret for at sikre mindst l0 deltagende hunde på vinderklasserne, så de kunne være
adgangsgivende til DM. 5 klub er ikke en klub med bestyrelse og vedtægter, men der imod et prøve
raå*b"ide, som styres af en repræsentant fra hver af specialklubberne. Der aftroldes årligt et antal
møder med udsendelse af dagsorden og efterfølgende udsendes beslutningsreferat.
1994: Den første skriftlige overenskomst bliver lavet og underslcevet for at sikre ens opfattede retningslinjer

og styring af økonomi.
1999: Dansk Drentsche Partrijshond Klub tiltræder prøvesamarbejdet.
2014: Klubben for Jagthunde uden Specialklub tiltræder samarbejdet.
2015: Dansk Drentsche Partrijshond Klub udtræder igen af samarbejdet.
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