
Lokal markprøve d. 23/2-20 

 

Søndag d. 23/2-20 afholdte Lammefjordens Jagtforening lokal markprøve. 

På trods af blæst og overskydet vejr – var humøret højt.  

 

 

Vi startede kl. 8:00 med morgenmad i klubhuset. Her bød Hans Kurt velkommen og ønskede alle en dejlig 

dag. Omkring kl. 8:45 kaldte Hans Kurt til samling, nu var det ved at være tid til at komme afsted. 

De kontinentale blev sendt afsted først, da de havde noget vej at køre. 

 

 

Vildt manglede der ikke på de forskellige arealer, og hundene blev godt udfordret.  

Omkring kl. 14 blev de 3 vindende hunde matchet, og derefter var der kage og kaffe i klubhuset. 

Vi var så heldige at vejret holdte tørt, lige indtil matchen, det var lige til at holde ud. 

Følgende hunde vandt: 

Prøvens bedste hund blev Asger Mogensen med Scarlett 

Engelske: 

Nr. 1 Unghund – Asger Mogensen med Scarlett 

Nr. 2 Åben – Martin Larsen med Chilli 



Nr.2  Åben – Lauge Larsen med Klara Klar 

Kontinentale: 

Nr. 1 Unghund – Frank Peter Sørensen med Aurora 

Nr. 1 Åben – Niels H. Henriksen med Zinga 

Nr. 2 Åben – Niels Laugesen med Simba 

 

Prøvens førerpræmie gik til: 

Martin Larsen med Chilli 

Ninna Falck med Molly 

 

 

Der ud over blev der også uddelt flidspræmie på begge hold, samt trøste præmie da fuglene blev ”snuppet” 

på et slip   

Alt i alt en helt igennem fantastisk dag, med højt humør, smil og latter. 

Tak til alle der deltog. Tak til Hans Kurt for at være prøveleder samt lægge arealer til. Tak til Poul 

”Rødegård” og Claus Lohmann Poulsen for også at lægge arealer til. Tak til dommerne Knud og Michael. 



Tak til alle hjælperne (ingen nævnt, ingen glemt) Og endnu engang tak til alle vores fantastisk sponsorer. 

Uden alle jer, ville dette ikke være muligt         

 

Sponsorer: 

Snertinge Dyrehospital 

Odsherreds Dyrehospital 

Dyreklinikken Centrum Holbæk 

Dummyshoppen.dk 

Land & Fritid Tølløse 

Nielsen & Munholm Aut. Elinstallatør 

Hubertushuset Ringsted 

Kenjan 

Alt til hund & Kat 

Karlssons 

 

 


