
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk Pointer Match 2015 
Schackenborg Gods 

 

Dansk Pointer Klub inviterer til Nordisk Pointer Match i Danmark. Prøven afholdes mandag den 5. 

oktober på Schackenborg Gods ved Tønder. Schackenborg Gods ligger 5 km fra Tønder, som er i 

det sydvestlige hjørne af Danmark.  

Programmet for Nordisk Pointer Match er som følger: 

Søndag den 4. oktober 

Mødested Øster Højst Kro, Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster 

Klokken 19:00 er der Nordisk Match Middag på Øster Højst Kro. Der bliver serveret 2 retter mad + 

kaffe og kage. Prisen er 200,00 dkr.  

Under middagen bliver der præsentation af de fire landes deltagere og officials. Ligeledes 

præsenteres dommerne og der er mulighed for taler samt socialt samvær. En hyggelig aften, som 

vi opfordre såvel deltagere som tilskuere til at bakke op om. 

Mandag den 5. oktober 

Mødested Schackenborg Slotskro, Slotsgaden 42, Møgeltønder, 6270 Tønder 

07:00 Morgenbuffet på Schackenborg Slotskro 

08:00 Samling og opråb 

08:30 Afgang til terræn 

12:30 Frokost (varm ret)  

13:30 Eftermiddagens afprøvninger 

17:30 Afslutning, præmieuddeling og vildtparade på Schackenborg Gods 

Priser samt bestilling af mad 

Nordisk Match middag, søndag den 4. oktober – 200.00 dkr. 

Morgenbuffet, mandag den 5. oktober – 100,00 dkr. 

Frokost, mandag den 5. oktober – 100,00 dkr. 

 

Tilmelding til Nordisk Match middagen, bestilling af morgenmad og frokost sendes til Flemming 

Sørensen, mail: fs@toha.dk og skal være fremsendt senest den 20. september 2015. 
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Nordisk Pointer Match 2015 
Schackenborg Gods 

 

Overnatning: 

Der er flere forskellige muligheder for overnatning i området.  

Vi anbefaler: 

Schackenborg Slotskro (www.slotskro.dk). Det er her vi skal mødes den 5. oktober.  

Prisen for dobbeltværelse er 888,00 dkr. incl. morgenmad mandag morgen. 

Bestilling på telefon +45 74 73 83 83.  

 

Øster Højst Kro (www.osterhojstkro.dk). Kroen hvor vi spiser søndag aften ligger ca 10 minutters 

kørsel fra mødestedet mandag morgen. Dobbeltværelse koster 480,00 dkr. incl. morgenmad. 

 

Tønder Vandrerhjem (www.tsfc.dk). Vandrerhjemmet i Tønder ligger 5 minutters kørsel fra 

mødestedet mandag morgen. Pris for enkeltværelse 495,00 dkr. og for dobbeltværelse 550,00 dkr. 

 

Værelserne bestilles ved direkte henvendelse til overnatningsstedet. Vi opfordrer til, at man 

reserverer værelser i god tid, da det er højsæson for ”Sort sol”. 

 

Øvrige informationer: 

I dagene 2.3. og 4. oktober bliver der afviklet vinderklasser i Danmark. Det er muligt at starte på èn 

af disse prøver – informationer om disse prøver kan findes på www.hundeweb.dk 

Fredag den 2. oktober: Danmarks Jægerforbunds prøve i Jylland 

Lørdag den 3. oktober: FJD, Jylland – Dansk Kennel Klub, Sjælland 

Søndag den 4. oktober: Dansk Kennel Klub, Jylland – Danmarks Jægerforbund, Sjælland 

Er der spørgsmål til prøven, overnatning, deltagelse i øvrige prøver eller lignende, bedes man 

kontakte Flemming Sørensen, mobil: 28252839 mail: fs@toha.dk 

Dansk Pointer Klub ser frem til et par gode dage i Danmark og vi håber, at rigtig mange vil bakke 

op om dette arrangement. 

På gensyn i Danmark! 

Dansk Pointer Klub 
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