
AniCura Dansk Derby 

2016 
Kallerupbanen 

 
Indledende heats, onsdag 1. juni, kl. 19:00 

Finaler, søndag 5. juni, kl. 14:00 
 

 

AniCura Dansk Greyhound Derby (460 m.) 
Præmier: 3.200 – 1.600 – 800 
 

AniCura Dansk Unghunde Derby (460 m.)* 
Præmier: 2.400 – 1.200 – 600 
 

AniCura Dansk Whippet Derby (460 m.) 
Præmier: 1.600 – 800 – 400 
 
Indskud 

250 kr. pr. hund 
 

 

AniCura Dansk Veteran derby, greyhound 272 m.** 
Præmier: 1.000 – 500 – 300 

 

AniCura Dansk Sprint derby, greyhound 272 m. 
Præmier: 1.000 – 500 – 300 

 

AniCura Dansk Sprint derby, whippet 272 m. 
Præmier: 500 – 250 - 150 
 

AniCura Dansk Veteran derby, whippet 272 m.** 
Præmier: 500 – 250 - 150 
 

Indskud 
100 kr. pr. hund 

 
 

Desuden afholdes almindelige løb søndag d. 5. juni. Tilmelding senest 1. juni 
efter semifinalerne. Indskud 100 kr. i klasse 1-2, 50 kr. i klasse 3-5.  



Generel information: 

Der opkræves 10 kr. i startgebyr pr. deltagende hund. 
Præmier kan blive reduceret ved mindre end 12 tilmeldte greyhound eller 6 

tilmeldte whippet pr. løb. 
Løb gennemføres ved minimum 4 tilmeldte hunde.   

 
Tilmelding senest 

mandag den 30. maj kl. 19:00 til løbsmanager Heidi Føhns 
tlf. 6071 4344 – mail: heidi@foehns.com 

 
Tilmelding er bindende, afmelding kan kun ske hvis hunden er skadet. 

 

Der tilmeldes inside, midt eller outside herefter lodtræking om boks. 
Løbssammensætning/lodtrækning til indledende heats foretages 11. maj kl. 

19:00 hos løbsmanageren. Alle er velkomne. Lodtrækning om boks til finalerne 
foretages 16. maj på banen umiddelbart efter sidste løb. 

Boksønsker kan ikke ændres fra de indledende løb til finalerne. 
 

Fremmøde senest en time før første start. 
 

Alle løb afholdes i øvrigt i henhold til DHVs løbsreglement 
 

*) For at kunne tilmeldes unghunde derby, skal hunden være født i perioden 1. 
juli 2014 – 31. marts 2015 

 
**) For at kunne tilmeldes veteranderby skal hunden være født før 1. juli 2011 
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