
   

Nyhedsbrev marts 2017 

 
Kære medlemmer, håber at i har taget godt imod den første nyhedsbrev 

og i har læst det med stor fornøjelse. 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 😊 I denne nyhedsbrev har vi en del om anlægstest 😊 

 

 

 
 

Måndes billeder, indsendt af Johanna Jongstra, mon disse 3 unge hunde har 
anlæg for at blive gode jagthunde? Hvad med deres naturlige anlæg? 

 
 

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 



 

 

Anlægstest for unghund 

I denne nyhedsbrev ville vi informere jer lidt mere om UT – unghunde test 
Hvad er formålet med denne form for test for unghunde: 

At teste den alsidige jagthunds naturlige og nedarvede egenskaber for jagt. 
At bedømme den alsidige jagthunds egnethed som avlsindivid og jagthund. 

At erkende forældrenes avlsværdi ved at teste så mange søskende som 
muligt. 

 
For at opfylde de jagt- og dyreetiske krav, der kræves af en alsidig 

jagthund, er arbejdet efter skuddet særdeles vigtigt.  Dommerne skal derfor 
være særlige opmærksomme på at finde og bedømme anlæg, som 

kendetegner den hund, der er sikker i arbejdet efter skuddet. Anlæg som 
god næsebrug og sporvilje er særlige vigtige. Hunde, der kan samarbejde, 

arbejde roligt, koncentreret og udholdende er idealet. 
Det er dommernes fornemste opgave at finde hunde, som i kraft af deres 

anlæg, er særlige værdifulde for avlen og som fremtidige alsidige jagthunde. 

 
På prøven dømmes hele tiden for hunden og ikke imod hunden, da det er 

dommergruppens vigtigste opgave at synliggøre hundens anlæg til brug for 
opdrætteren og specialklubbernes avlsarbejde med det ene formål at kunne 

levere de bedste alsidige jagthunde til jægeren. 
 

På prøven kan deltage hunde op til 17 mdr.  
Hundene bliver testet for følgende anlæg:  

Spor (sporvilje), næse (næsens kvalitet), søg, stand og letførlighed.  
Resultatet af de enkelte anlæg angives som en karakter mellem 0 og 12 

point.  
Anlægene for spor og næsens kvalitet vægtens højest og de opnåede point 

ganges med en faktor 2 - de øvrige anlæg med en faktor 1. Derudover 
noteres evt, aggressivitet/skyhed, evt. mangler i henhold til eksteriør 

ligesom der udføres en skudtest. Hundenes anlæg for at give hals på et 

varmt spor (spurlaut) el. på synet (sichtlaut) af hårvildt noteres ligeledes. 
 

For mere informationer www.jagtbrugshunde.dk  
Jagtbrugshunde.dk og hjemmesiden er oprettet af en arbejdsgruppe som 

samarbejde på tværs af 5 forskellige racer og har udarbejde regler og 
bedømmelse som er bleven godkendt af Dansk Kennel Klub. Det er derfor 

bleven til en anerkende test, som også komme til at stå under resultater på 
hundens oplysninger på hundeweb. Vores klub afholder UT i Østjylland hvor 

Henk & Petra Smid er vært for 3. gang. Super dejlig med lidt hjælp fra vores 
frivillige hjælper, tusind tak for det, I år vil det blive afhold den 1. april. 

Se annoncen sidst i denne nyhedsbrev 😊 I kan også følger med på 

https://www.facebook.com/groups/907265249305113/ 
 

http://www.jagtbrugshunde.dk/
https://www.facebook.com/groups/907265249305113/


 

 

Den første anlægstest for unghunde i Danmark  - UT 2014 😊 

 

Den første UT blev 
afhold i nærheden af 

Vordingborg, den 
12. april 2014. 

På denne unghund 
test havde vi 2 af 

vores egne med. 
Petra Smid med 

Harm & Allan Bo 
Kristensen med Aya. 

Her er hele holdet 
inklusiv 2 dommer 

og 1 aspirant. 
 

 

Her har vi Petra Smid med Harm, Petra var slet 
ikke klar over hvad den test gik ud på, men 

alligevel bestå hun & Harm testen. Harm var 
dagens yngste hund og viste alle de gode anlæg 

som han fik med igennem sine jagt gener fra 
hans forældre og stimulering. 

 
                       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Her har vi Allan med Aya. Allan har lidt mere 

erfaring med at fører hund og at vække dens 
arvelige jagtgener, dagens opgaver blev 

leveret med stor glæde og optimisme, selvom 
Allan heller ikke havde kendskab til denne 

anlægs test gjorde han & Aya alt til UG 
 



 

 

 
 

Harm skal have tjekket tænder, øjne, om han er hankøn og navlebrok. 
Det mentale skal også være i orden, om hunden vil lade sig tjekke efter af 

dommerne. Som her kan se, giver det ingen problem for Harm. 
 

 
 
Her starte Harm på sin første varme harespor. Han er god til at finde det og 

følger spor, super godt. Også Petra har forståelse for hvad der skal til. 



 

 

 

  Aya også klar til at blive tjekket og herunder stå hun 
også klar til at gå på hare spor 

 
 

Begge Drente bestået testen, det gav en 

rigtig god følelse. Det må være en 

anlægstest som er til gavn for vores 
race.  

Også fordi, når to så forskellige 
mennesker kan bestå denne test så er 

der mulighed for at alle i fremtiden med 
lidt viden kan deltage og få det bedste 

ud af sin jagthund og også kan få en 
erkendelse for det.  

 
Vi havde en meget lærerig dag, det var 

vi alle 3 enig om. Fantastisk dejlig dag 
med mange gode oplevelser. Folkene 

som vi havde været sammen med hele 
dagen var skønne og alle var med i den 

samme læreproces som os 3, dommerne 

var super god og gav meget viden videre 
til hundeførerne. Alle fik mange changer 

for at få det bedste ud af deres 
unghunde. 

 
Stort tillykke til Allan med Aya & Petra 

med Harm, men også til at være de 
første Drenter i Danmark til at deltage i 

UT. 
 



 

 

Her under kan i se den formular med point fordeling, som er på tysk. 

Det er Aya resultater fra UT 2014 
 

 
Der kan total opnås 84 point, som er fremragende og opnås meget sjældent. 
70 point, med 10 point i hver disciplin er meget godt. 



 

 

2. UT 2015 – Gosmer, ved Odder 

 
Den afholde test ved Odder den 21. marts 2015 var en stor succes, 6 ud af 7 

unghunde bestået. Der deltog i alt 5 drenter. 
 

Her er resultaterne: 
3 unghunde efter: Far: Diesel V. 't Arret. DK03751/2010 

Mor: Mosehøjs Amfri Pascha Elvira. DK08512/2010 
Opdrætter: Knud Flemming Madsen, 8600 Silkeborg 

  
Padis Ronja, DK13127/2014, tæve, født: 02.07.2014 

Ejer & fører:  Asbjørn Mogensen, Glarbjergvej 35, 7620 Lemvig 
Bestået med 51 point. 

 
Padis Messi, DK13125/2014, han, født: 02.07.2014 

Ejer & fører: Søren Krebs Nielsen, Kirkebakken 48, Jernved 6771 

Gredstedbro. Bestået med 61 point.   
 

Padis Schampi, DK13128/2014, tæve, født: 02.07.2014 
Ejer & fører: Carsten Hestbech, Vejlevej 78, Givskud, 7323 Give 

Ikke bestået 37 point. 
     

Og så har vi de næste 2: 
Balder DK09958/2014, Drentsche Patrijshond, han, født: 17.05.2014 

Far: Samson DK11411/2012 
Mor: Mosehøjs Bufri Dixie DK09753/2009 

Opdrætter: Rikke & Anders Hansen, 4200 Slagelse 
Ejer & fører: Morten Hansen, Lerbjergvej 8, 5500 Middelfart 

Bestået med 60 point. 
 

Aischa fan't suydevelt NHSB2972741, Drentsche Patrijshond,  

tæve, født 07.07.2014 
Far: KAMP. Bart fan't suydevelt N.H.S.B.2630889 

Mor: Joyce fan't suydevelt N.H.S.B.2694895 
Opdrætter: Jaap Hoeksema, 9574 pc exloerveen, NL 

Ejer & fører: Petra Smid, troldbjergvej 2, Gosmer, 8300Odder 
Bestået med 50 point. 

 
Vi takker alle for en dejlig dag ud i markene med blæst og lidt regn. Harene 

og fasanerne havde valgt at være i skoven den dag, bestemt ikke en dårlig 
valg for dem. Men vi fik alligevel udnyttet en par harer og fuglevildt på 

terrænet. Tusind tak til Petra & Henk Smid som har sørget for at vi var gæst 
over på forsamlingshuset i Gosmer. Uden jeres hjælp har vi ikke haft 

muligheder for at afholde sådan en stor prøve.  



 

 

Og stor tak til terrænleder og dommer  

Her få i enkelte stemnings billeder fra UT Odder 
 

Så var det Morten 
Hansen tur til 

skydeprøven og 
vise en 

selvstændig søg 
på marken med 

hunden  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                          

Nu skal der findes harer  

Her har vi Petra ud med 
Aischa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Smid ud på marken til afprøvning 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vi havde desværre ikke nogen billeder fra den anden hold ☹ 

https://www.facebook.com/morten.hansen.9693
https://www.facebook.com/morten.hansen.9693
https://www.facebook.com/petra.smid.984


 

 

 

  

Petra Smid med Aischa, som for anden gang bestod en unghunde test, 
denne gang har hun fået mere erfaring, igen stort tilykke.  
 

 

 

UT 2016 – Gosmer ved Odder 
UT Odder den 9. april 2016 er vel overstået og det var en super dejlig dag. 

Vejret var helt i top. Jeg fik ikke lavet så mange billeder, desværre.  

 
Skønt område ved 

Gyllingnæs og som 
i kan se var vejret 

helt i top.  
Her gå dommerne 

og kigge og 
vurdere unghunden 

som lige er bleven 
sat på hare spor 
 

https://www.facebook.com/petra.smid.984


 

 

 

Her har vi Kresten Pedersen med Ella. 

 
Resultater fra UT Odder 2016 den 9. april 

2016 hvor i alt 3 drenter deltog: 
 

Mosehøjs Diemal Stacy (Ella), 

DK05910/2015,  

Tæve, født: 01.03.2015  

Far: Diesel v. ´t Arrêt DK03751/2010 

Mor: Mosehøjs Sidin Malou DK20640/2008 

Opdrætter: J. Jongstra & O. Sørensen, 

Bjarupgårdvej 14, 8600 Silkeborg 

Ejer & fører: Kresten Pedersen,  
Kvottrupvej 41, 8471 Sabro  

66 point. 
 

2 unghunde fra: Far: Kiet LOSH 1093180 
Mor: Vindhøj´s Milou DK16582/2011 

Opdrætter: Flemming Bruun Engelbreth, 

Visborggaard Alle 15, 9560 Hadsund 

 

Dixie DK08189/2015,  

Tæve, født: 01.05.2015 

Ejer & fører: Flemming Bruun Engelbreth, Visborggaard Alle 15, 9560 

Hadsund. Ikke mulighed for stand, ikke bestået 60 point. 

 

14 - Aya DK08190/2015, Tæve, født: 01.05.2015 

Ejer & fører: Henning Wilstrup, Dybdalsvej 19, 7850 Stoholm  

65 point. 

Desværre har jeg ikke kunne skaffe billeder af de to sidste ☹ 

 

Også kommer vi til 2017 😊 Disse resultater få i ved næste leglighed. 

 
Der afholdes UT træning, søndag den 19. marts kl. 13:00, hos Ole & 

Johanna, send besked som sms på 20616292 hvis i gerne vil deltager på UT 

træning for unghunde. 
 



 

 

 

 
 

Her er annoncen til dette års UT Odder. 

 
På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som er født fra 

den 1. oktober 2015.  
På prøverne har medlemmer af de arrangerede klubber fortrinsret. 

Medlemmer af andre specialklubber  optages på prøverne, hvis det er 
muligt. På prøverne skal medbringes stambog og dokumentation for gyldige 

vaccinationer. Uden disse ingen start. 
 

Tilmedlingen igennem hundeweb.dk under type: jagtbrugshunde.dk 
UT lørdag den 1. april, Østjylland 

Prøveområder: Gosmer 

Mødested: Houhallen. 
Skolegade 65, Hou, 8300 odder 

Mødetid kl. 8.00 præcis til morgenmad  
Max. antal hunde: 8 – 10 hunde, 2 hold 

Prøveleder:  Johanna Jongstra 
Mobil: 20616292  

Mail: formand@drenteklub.dk 
Tilmeldingsfrist: 26. marts 2017 

 
 

For mere information:  
http://www.jagtbrugshunde.dk/unghundetest-ut.html 

 
På prøverne skal medbringes stambog og dokumentation for gyldige 

vaccinationer. Uden disse ingen start. 

De tilmeldte førere skal på dagen medbringe 4 stk. haglpatroner kaliber 12 
til brug for afvikling af skudtest. Hvis man selv ønskes at skyde ved testen 

skal jagttegn medbringes og fremvises. 
 

Der er fælles morgenmad inden prøven starte. 
 

Med venlig hilsen 
Anlægstest udvalget             

 
 

mailto:formand@drenteklub.dk
http://www.jagtbrugshunde.dk/unghundetest-ut.html


 

 

 

 
 

 

Husk også vores forårs markprøve søndag den 26.marts 😊 

Markprøve træning søndag den 19. marts kl. 11:00 hos Ole & johanna, 

Bjarupgårdvej 14, Mollerup, 8600 Silkeborg. Tilmelding på sms 20616292. 
 
DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 2017 
Klubbens hovedprøve afholdes søndag den 26. marts, ved Silkeborg. 
Vi mødes kl. 8.00 til fælles morgenmad, på Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg. 
Mødetidspunkt: 08:30 og afgang til marken kl.: 9.00 
Prøveleder: Johanna Jongstra, mobil: +45 20 61 62 92, mail: formand@drenteklub.dk 
Tilmelding og betaling af prøven via www.hundeweb.dk 
Tilmeldingsfrist: 19. marts 2017 
Prøvegebyr er på kr. 350,00 for både unghund, åben klasse og vinderklasse. 
Dommer: Tommy Hougaard 
Max. 12 hunde  
Prøven er åben for alle kontinentale racer i det omfang der er plads.  
Da prøven er en anerkendt, kan resultatet blive indskrevet i resultatbogen.  
HUSK derfor at medbring resultatbog på prøvedagen. 
 
http://www.drenteklub.dk/aktiviteter/ddpk.aspx  

 

 
 

Næste nyhedsbrev: 
• Resultater fra DDPK markprøve  

• Resultater fra UT 2017 
• Diverse indlæg fra medlemmer 

• Spørgehjørnet 
• Fra hundeejer til hundeejer  

 
Med venlig hilsen 

Webmaster  

webmaster@drenteklub.dk  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.hundeweb.dk/
http://www.drenteklub.dk/aktiviteter/ddpk.aspx
mailto:webmaster@drenteklub.dk


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


