
 
21. november 2022 

Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger. 

 
Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP IFH  
 

DKK FCI IGP IFH afvikles den 4. – 5. marts 2023 i Schæferhundeklubbens Kreds 63, Hobro, hvor 

holdet som skal repræsentere DKK og de danske farver i FCI IGP IFH VM i Finland udtages. 

 

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 IGP IFH 

2023. 

 

Adgangskravet er en bestået FCI IGP IFH prøve eller to beståede FCI IGP FH2 prøver aflagt i 

perioden 11. oktober 2021 – 19. februar 2023. (Denne periode er naturligvis udvidet grundet 

flytningen af VM i Polen til oktober 2022) 

 

Pointkrav for deltagelse er min. 170 point, hvor ingen af de tællende resultater må være mindre end 

80 point. Der er plads til max 20 deltagere. 

 

FCI IGP IFH-DM afvikles efter til hver en tid gældende prøveprogram.  

 

Skriftlig bindende tilmelding via specialklub/forening til BHU: Morten Jensen på mail: 

morten.pudseren@gmail.com senest den 20. februar 2023. 

 

Startgebyr på 450 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 tilmeldende specialklub/forening. Startgebyret skal indbetales 

samlet ved bankoverførsel til reg.nr. 5035 konto.nr. 0001361253 mærket HAMA BHU DM 

 

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger (i et excel-regneark): 

• Navnet på tilmeldende specialklub/forening 

• HF’s navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse 

• Hundens stambogsnavn og nummer/ID, race, køn og fødselsdato samt uddannelse 

 

Hver specialklub/forening kan anføre hvilke 2 deltagere, de ønsker udtaget til DM, hvor de øvrige 

vil blive udtaget af BHU på baggrund af bedste resultat ud fra den indsendte liste fra 

specialklubben/foreningen. 

 

Tilmeldingen åbner den. 30. november 2022 og slutter mandag den 19. februar 2023 midnat. 

 

Overdommer: Morten Jensen Dommere: Henrik Hjort og Lene Carlson 

 

Præmier: Præmietilsagn på kr. 200 fra specialklubberne kan ligeledes indbetales via 

bankoverførsel til reg.nr. 5035 k.nr. 0001361253 mrk.: HAMA BHU DM præmier  

 

BEMÆRK: Kryptorchide hunde kan ikke deltage i FCI IGP IFH DM og VM. 

 

Med venlig hilsen 

DKK BHU 

Morten Jensen & Lene Carlson 

mailto:morten.pudseren@gmail.com

