
Tilmelding til Vandelkursus 2022 
 
Du kan tilmelde dig i perioden 16. - 23. februar.  
 
Læs hele siden her inden du begynder tilmeldingen. Du kan læse om holdene på 
hjemmesiden www.vandelkursus.dk. 
 
Når du er klar til at tilmelde dig, trykker du på linket TILMELD DIG HER, og 
du kommer til NemTilmeld. Her trykker du på overskriften Vandelkursus ved siden af 
det lille Vandellogo. Eller tryk på den grønne knap Læs mere. Så kommer du til selve 
tilmeldingssiden. Under Tilmelding i højre side vælger du din første prioritet 
klasse/hold (vælg billettype).  
 
C hundeførere kan tilmelde sig: 
 C hold med fokus på DM - relevant for hundeførere, som er aktive i konkurrencer i 

2022. 
 C/B Inspirationshold  
 C/B hold med fokus på lydighed 
 
B hundeførere kan tilmelde sig: 
 C/B inspirationshold 
 C/B med fokus på lydighed 
 B hold 
 B hold for yngre B hunde 
 B hold med fokus på spor  
 B hold med fokus på DM - relevant for hundeførere, som er aktive i konkurrencer i 

2022. 
 

A hundeførere kan tilmelde sig:  
 A/E hold med fokus på eftersøgning 
 A/E hold med fokus på spor  
 Sporhold. 
 
E hundeførere kan tilmelde sig:  
 A/E hold med fokus på eftersøgning 
 A/E hold med fokus på spor 
 Sporhold 
 
Sporhundeførere kan tilmelde sig:  
 Sporhold. Der er ikke krav om, at du skal være i en bestemt klasse, men hundene 

skal kunne gå spor på mindst A klasse niveau.  
 

IGP hundeførere kan tilmelde sig:  
 IGP hold. Der er ikke krav om beståede prøver.  

 
 

Dernæst tryk på den grønne knap Start tilmelding 

 

Personlige oplysninger 
Udfyld rubrikkerne med oplysninger om dig selv, navn, mail, adresse osv. 
Rubrikker med en rød * skal udfyldes. 



Hold Prioritet 2 
Du kan ikke vælge 2 DcH-klasser, f.eks. B og A, da du i disse klasser skal tilmeldes 
din aktuelle klasse. Alle kan vælge Sporhold som anden prioritet, hvis hunden kan gå 
spor på mindst A klasse niveau. Tilmeldte til Sporhold kan have deres aktuelle DcH 
klasse som anden prioritet. 
 
Ønsker 4-mands værelse ja/nej 
Skriv ja eller nej, om du er interesseret i at bo på 4-mandsværelse eller ikke. 
 
Specielt om 4-mands værelser  
Den første lodtrækning sker blandt de, der har valgt 4-mands værelser. Både dem der 
har tilmeldt sig som 4 personer til ét værelse og enkeltpersoner, der har krydset af, at 
de eventuelt vil bo på 4-mands værelse (hvis der er 4 af samme køn). 
 
Næste lodtrækning sker blandt alle tilmeldte, som ikke i forvejen er trukket ud. Hvis 
du vælger 4-mandsværelse, er det vigtigt, at du prioriterer rækkefølgen på dem, du 
tilmelder. Hvis du ikke bliver udtrukket til et 4-mandsværelse, men i stedet bliver 
udtrukket i senere lodtrækning til et 2-mandsværelse, bliver det sammen med 
medtilmeldte 1. 
 
Medtilmeldte 1 
Udover dig selv kan du tilmelde en anden hundefører. Angiv da, om I ønsker at dele 
værelse. Husk at skrive din medtilmeldtes navn, lokalforening og vedkommendes 
ønskede hold. 

Familie 
Du kan tilmelde hele din familie sammen med dig. Eventuelle børn skal sove på 
opredning i familiens værelse. ALLE hundeførere skal tilmeldes via NemTilmeld. Også 
hvis du tilmeldes af en anden. Skal din familie med på hjemmeholdet, skal de også 
tilmeldes via NemTilmeld. 

Værelseskammerat 2 og 3 
Hvis du ønsker at bo på 4-mands værelse, kan du tilmelde 3 hundeførere ud over dig 
selv. Hvis du ikke bliver trukket ud til et 4-mandsværelse, men bliver trukket ud i 
anden runde til et 2-mandsværelse, er det medtilmeldte 1, du trækker med. Husk at 
skrive dine medtilmeldtes navn, lokalforening og vedkommendes ønskede hold. 

Oplysninger om hunden 
Udfyld venligst alle rubrikker med info om din hund. 

Vegetar/kostallergi 
Er du vegetar eller har brug for anden specialkost, så oplys det venligst her. 

Sæt kryds i ”jeg accepterer tilmeldingsbetingelserne” (når du har læst dem) og 
tryk på den grønne knap foretag tilmelding 

Så er din tilmelding til lodtrækningen foretaget, og du får i løbet af kort tid en 
bekræftelsesmail  

 

 


