
   

Nyhedsbrev Febuar 2017 

 

Kære medlemmer, vi håber at i vil tager god imod dette inisiativ angånde 
sådan en nyhedsbrev. Vi håber at kunne informere jer på denne måde med 

diverse aktiviteter og resultater. Vi er kommet en lille smulle bagud, hvad 
det angår. Håber også at medlemmerne ville bidrage med nyhed, aktiviteter 

og diverse historie eller oplevelser som i har haft med jeres hund. 
Men måske også diverse spørgsmål om drenten angående træning eller 

hverdag oplevelser. Lad os – webmaster - ikke sidde alene med at laver en 
nyhedsbrev til alle jer. Klubben er der for os alle til os alle, på forhånd tak  

 

DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 2017 

Klubbens hovedprøve afholdes 

søndag den 26. marts, ved Silkeborg. 
Tilmeldingsfrist: 19. marts. 

Tilmelding & betaling af prøven via 

www.hundeweb.dk 

 

Vi mødes kl. 8.00 til fælles morgenmad og 

afgang til marken kl.: 9.00 

Prøveleder: Johanna Jongstra, mobil: +45 20 61 62 92, mail: formand@drenteklub.dk 

Dommer: Tommy Hougaard 

Mødested: Bjarupgårdvej 14, Mollerup, 8600 Silkeborg 

 

Publikum er også meget velkommen, 

der er altid en hyggelig atmosfære og 

vi kan alle sammen lære meget af at 

kigge på.  

 

Der kan bestilles morgenmad, frokost 

og kaffe/te med kager til en beløb af i 

alt 100,- eller morgenmad 30,- frokost 

50,- kaffe/te med kage 20,- send sms 

til 20616292 

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 

http://www.hundeweb.dk/
mailto:formand@drenteklub.dk


 

 

 

Resultater 2016 

 
1. DDPK`s FORÅRSMARKPRØVE 2016 

Klubbens hovedprøve blev afhold lørdag d. 2. april ved Silkeborg. 
 

 
Der blev hygget og snakket meget ammen og det gav en god stemning.  
 
Som i kan se på billede var vejret med os, med lidt vind fra syd/øst Vi var i alt 12 

hunde til start. 5 unghunde og 7 åbenklasse. Der var rimelig godt med fugle og 
næsten alle fik en chance. Ikke alle var lige så gode til at håndtere disse agerhøns i 

forskellige vanskelige situationerne. Og andre var mere heldig, det resulterede også 
i et der var 3. som fik en præmiering. Super dejlig  Alt i alt en dejlig dag ude i 

markene. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
Frede (Vaks) og Bjarne fik opmuntrings pokal for en fejlfrit prøve, men desværre 
ikke direkte stand for fugl, det var Vaks & Bjarnes allerførste markprøve.  
Bjarne tager det helt afslappet, Vaks udfører sit arbejdet i flot stil, i betragtning af 

at han er lige blevet 1 år :) Fantastisk god samarbejde mellem disse to. 

Her få i lige en stemnings billeder fra Anders Carlsson, Sverige. 
 
 
 

Dommer kritik: Frede slippes på raps 
i modvind. Den går her i et passende 

stort krydssøg og dækker det anviste 
terræn godt. Farten er høj og stilen er 

pæn, med god langstrakt galopaktion 
og lidt lav hoved føring. Er i starten 
noget interesseret i makkerhund. 

Frede prøves i andet og tredje slip på 
raps i modvind. Den går med søg, 

fart og stil, som i første slip. Tager 
stand, men løser selv. Makkerhund 

finder i andet og i tredje slip parhøns. 
Prøves i tredje slip med skiftende 
makkere, men opnår ikke yderligere. 

Frede er en velgående hund, som det 
desværre ikke lykkes at bringe for 

fugl på dagen.  
 

Den stolte Bjarne tog her imod hans og Vaks pokal af John Møller, som var 

prøveleder på dagen. 
 

 

          

 



 

 

 

 
 
Så har vi også vores hare pokal til 

uddeling hvert år  den gives til den ejer 
& hund som forfølger haren længst. 

Og selvom det ikke var en ret langt 
haretur som Cato tog, var han alligevel 

den eneste som fik turen efter haren. 
Velfortjent Peter og Cato. 

 
 
DDPK´s unghunde pokal blev ikke uddelt i år, desværre  Måske få vi mere held 

med det i år. Og det håber vi selvfølgelig vi gøre, både fra Sverige og her hjemme 
er der født en del unghunde. Og med en lidt mere held skal den nok få et nyt hjem. 

Der er mulighederne nok for at komme til at lære at begå sig på markprøven. 
Som vi ved skal der afholdes markprøve træning lørdag den 19. marts og som vi 

har fået at vide af John Møller er der hver lørdag i februar marktræning hos ham, 
også på Sjælland vil Keld Harboe gerne være til rådighed. Så det skulle være mulig 
at bliver klar til vores egen prøve den 26. marts  I få nærmere besked hvordan 

det skal foregå og hvornår træning bliver afholdt 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Her giver dommer Carsten Lundhøj kritik i markene til åbenklasse hundene som 
lige har været ude for at vise deres kunnen   
   

 

 

                                                                                                                                             

Og så havde vi en enkelte svensker med, 
heldigvis med afstamning fra Danmark. Vores 

åbenklasse pokal til bedste Drente gik i år til 
Heidi & Jessie, stort tillykke med pokalen og 
jeres anden præmie, velfortjent. Det forpligter at 

komme til næste år  

 

 

 



 

 

 

Næste nyhedsbrev: 

 Unghundtest annonce 

 Resultater fra UT 2016 

 Diverse indlæg fra medlemmer 

 Spørgehjørnet 

 Fra hundeejer til hundeejer  
 
Med venlig hilsen 

Webmaster  
webmaster@drenteklub.dk  
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