
Herning Open 2018 

Nordens største brugshunde konkurrence! 

Den traditionelle årlige brugshunde konkurrence Herning Open afvikles på 

Schæferhundeklubben Kreds 14`s træningsplads på Lollandsvej 8, 7400 Herning i 
weekenden 14. og 15 juli 2018. 

Der konkurreres IPO 1, 2, 3 i lydighedsøvelser vekslende med forsvarsarbejde, så der 

vil være masser af hundearbejde at se på hele weekenden, hvor der er gratis adgang 
for publikum.  

Dygtige brugshundefolk fra hele Danmark kommer til konkurrencen. Sidste par år har 
der været langt over 30 hold. Hvert hold består af 2 ekvipage (1 ekvipage i lydighed 

og 2. ekvipage i forsvarsarbejde), hvor det så gælder for holdet samlet at opnå flest 
point. 

Konkurrence er åbnet for alle hunde, der betegnes ”brugshunde”. Der er således ikke 

kun schæferhunde med, men også Rottweiler, Dobermann, Scnauzere m.v. 

Konkurrencen bedømmes af 2 internationale dommere, der begge selv er/har været 

elitehundefører.  

Hele weekenden kan man følge resultaterne på www.kreds14.dk  

Dommere til dette års Herning Open: 

Lydighed: 

B: Herr Günther Diegel 

 

Forsvars arbejde:  

C: Herr Horst Dieter Träger 

Figuranterne til Herning Open 2018 bliver: 

Schæferhundeklubbens udvalgte trup som skal løbe VM i 2018.  

Det er jo også i år vi har VM i Randers, og her vil kreds 14 selvfølgelig også gerne 

hjælpe. Dette gør, at vi som noget helt specielt har 4 figuranter på, fra VM-truppen til 

at løbe denne weekend. Således de også kan få muligheden for at vise sig frem for 

VM-dommeren i forsvarsarbejde. Det fordeler sig således: 

Lørdag: Morten Hansen løber del 1 og Mikkel Carlseng del 2. 

Søndag: Martin Knudsen løber del 1 og Tommy Hansen del 2. 

 

Pris pr. hold er 350 kr.  

Tilmeldingen er først registreret, når pengene er modtaget. Tilmeldingen er bindende. 

Starttider kan ses på hjemmesiden og Facebook, fra fredag eftermiddag. 



Banen: 

Deltagere kan frit træne på banen op til Herning Open 2018 
Banen er den sædvanlige bane, med træskjul 
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