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Prøvegebyrer og takster. 
 
 
Aktivitet/Takst Pris Ansvarlig for fastsættelse Bemærkninger  
Ungdoms- åben- forårsvinderklasse 350 kr. SJD   
Brugsklasse 550 kr. SJD   
Efterårs vinderklasse 600 kr. SJD   
SJD’s apporteringsprøve 225 kr. SJD   
Slæb- og apporteringsprøve 275 kr. SJD   
Ræveslæb 200 kr. SJD   
Fuldbrugsprøve 1200 kr. SJD   
Klagegebyr 500 kr. SJD   
Dommerbog 25 kr. SJD Plus forsendelse  
DJ udvidede apporteringsprøve 300 kr. DJ   
Schweiss     
400 meter & 600 meter/3 timers  450 kr. DKK Tillæg for 

rapportering 100 
kr. 

Gebyr til DKK: 53 
kr.pr. startende hund 
af den arrangerende 
organisation. 

400 meter & 600 meter/20 timers 500 kr. DKK 
1000 meter/20 timers 850 kr. DKK 
1000 meter / 40 timers 850 kr. DKK 
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 Pris Ansvarlig for fastsættelse Bemærkninger  
Kørsel dommer og aspiranter 2,5 kr. pr/km    
Kørsel dommerelever 0 kr. pr/km    
Fortæring dommere, terrænleder 
mm. pr. person max. 

200 kr. SJD   

Trykning af programmer mm. max. 
pr. hund 

12 kr. SJD   

Omkostningsgodtgørelse til 
prøveleder  

200 kr. SJD Erstatter kørselsgodtgørelse 

Terrænleder gaver max 150 kr. SJD Erstatter kørselsgodtgørelse 
Evt. lokaleleje ved mere end to hold 
max 

1200 kr. SJD   

Terrænpleje     
Kvalitetsklasser 800 kr. SJD   
VK-forår 1500 kr. SJD   
VK-efterår 2500 kr. SJD   
Brugsprøver 2500 kr. SJD   
Mesterskabsprøven 2000 kr. SJD   
Danmarksmesterskabet 3000 kr. SJD   
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Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr 
 
"På initiativ af arrangør, prøveleder eller dommer" 
Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage hvis: 
• Arrangør eller prøveleder aflyser prøven inden tilmeldingsfristens udløb 
• Hvis hunden, som er påført ventelisten, ikke kan få plads på prøven 
Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis: 
• Arrangør og/eller prøvelederen ikke kan godkende tilmeldingen 
• Arrangør eller prøveleder aflyser prøven efter tilmeldingsfristens udløb 
Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis: 
• Hunden er påviselig syg, aggressiv, løbsk eller der er givet fejlagtige oplysninger i tilmeldingen og, at hunden derfor afvises 
inden start 
• Ekvipagen udgår og/eller bortvises under prøven 
• Arrangør, prøveleder eller dommer – efter prøvens start – afbryder og/eller aflyser prøven fordi forholdene gør det 
uforsvarligt at gennemføre prøven. 
 
Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke ansvar for tab og/eller skade som 
påføres hunden eller føreren. 
Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registrerings- og bankkontonummer ved tilmeldingen. 
 
Ad. 2. "På initiativ af hundeføreren" 
Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage hvis: 
• Ved ekvipagens forfald inden tilmeldingsfristens udløb 
• Hvis føreren skriftligt trækker sig fra ventelisten senest en uge før prøvens start (mødetidspunkt) 
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Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis: 
• Ved ekvipagens forfald (legitimeret ved dyrlæge- eller lægeattest eller DKK autoriseret dommer), som anmeldes inden 12 
timer før prøvens starttidspunkt (mødetidspunkt) 
Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis: 
• Ekvipagen ikke møder til fastsat tid på prøvestedet 
• Ekvipage på venteliste (og hvor føreren får meddelelse om at der er plads på prøven) ikke møder op 
• Hundeføreren vælger at trække hunden fra prøven 
 
Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke ansvar for tab og/eller skade som 
påføres hunden eller føreren. 
Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registrerings- og bankkontonummer ved tilmeldingen. 
Ovennævnte regler er besluttet i SJD DEC 2018. 
 


