
   

Nyhedsbrev Maj/Juni 2017 

 
Kære medlemmer, der ligger jo en stor del af ens tid i at arbejde og nogle 

periode er mere travt end andre og derfor har vi besluttet at laver en Maj & 
Juni udgave samlet i denne udgave. Vi har også haft eller har mange 

opgaver i forbindelse med vores Drenteweekend. Vi skal have gang i 
apporterings prøve, eftermiddags aktiviteter, fællesspisning, udstilling og 

generalforsamling. Men vi glæde os meget, til at se alle jer til denne 
begivenhedsrige weekend, hvor det at være sammen med Drenten står klart 

som udgangspunkt. 
 

Vi håber stadigvæk at medlemmerne ville bidrage med nyhed, aktiviteter og 
diverse historier 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. 

 

Og så er bukkejagten i gang 😊  

Ud af sengen tidlig om morgen for at se 

naturen kommer til liv og dagen 
kommer i gang. Dejlige stille øjeblikke 

og ens tanker går sin egen vej op i ens 
hoved, ro og total stilhed. Dejlig at 

starte dagen på at vente, vente på 
bukken, at den rigtige kommer forbi.  

 
Og hvis man er heldig, at men få 

bukken på den rigtig afstand, siden til 
og alt det andet, så prøver man til. 

Nogle gange lykkes det bare og for 
nogen så komme bukkefeber til at spille 

en stor rolle, man er anspændt og 

hjertet slår hurtigt og så kommer 
chanchen.  

Tillykke til alle jer derude som har 
været så heldig at få skudt Bukken ☺  

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 



 

 

Riffelskydning  
 

Drenteklubben holdt lørdag den 7. Maj, traditionen tro, skydning på 
hjortebanen ved Ørre, hvor medlemmer kunne få mulighed for at stille 

skarpt til bukkejagten, eller bare øve sig på skud til løbende vildt.  
 

10 medlemmer mødtes til skydningen, hvor to instruktører stod klar med råd 
og vejledning til dagens skydning. Vi delte banen med en jagtforening og der 

var stadig rig mulighed for at få skudt nogle skud på dagen. Vi startede i 
indskydning på bukkebanen, stående liggende, med eller uden skydestok. 

Efterfølgende var det muligt at prøve kræfter med skud til løbende hjort.  
 

Efter et par timer 
på skydebanen 

sluttede vi den lune 

forårsdag af, med 
at grille pølser og 

brød her fortsatte 
snakken om 

oplevelser med 
Drenten, skydning 

generelt eller  
andre gode 

røverhistorier.  
 

 
Tak for et godt arrangement Ole og Morten, jeg har endda hørt fra de 

deltager der efterfølgende har haft held til at skyde bukken, at det bestemt 
må have været opvarmning på skydebanen i Ørre, der gav heldet... Sandie 

 

Drenteweekend 
 

Næste weekend den 17. og 18 juni, afholder klubben Drenteweekend. 
Herunder ligger linkene til diverse begivenhed som afholdes her. 

Drenteweekend: http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/30-
drenteweekend/806_familieweekend-invitation-2017.pdf  

 
Apporteringsprøve: 

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-
apporteringsprøve/807_ddpk-apporteringsprøve-2017.pdf 

 
Certifikat udstilling for Drentsche Patrijshond: 

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-
udstilling/803_certifikat-udstilling-ddpk-2017.pdf 

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/30-drenteweekend/806_familieweekend-invitation-2017.pdf
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http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringsprøve/807_ddpk-apporteringsprøve-2017.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-udstilling/803_certifikat-udstilling-ddpk-2017.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-udstilling/803_certifikat-udstilling-ddpk-2017.pdf


 

 

Hvis man ikke kan afsætte en hel weekend, er det også rigtig godt at 
komme til de enkelte aktiviteter, såsom apporteringsprøve lørdag formiddag.  

Apportering af fjervildt, kanin og 
and fra vand.    

 
Lørdag eftermiddag fra kl. 14:00 er der aktiviteter som jagtsti, øksekast, 

bueskydning, luftbøsse skydning. Børnene er også meget velkommen til at 
deltage i disse aktiviteter, sammen med deres forældre og jeres Drente. 

 
 

Det er Knud flemming som uddeler præmierne til 
sidste års vinderne af jagtstien – 1. vinder er Else 

Marie & Heidi. 2. vinder er Søren og hans kone 😊 

  
 

Til børnene er der flere slags spil, legehus, kroket, fodbold og Laver bål til 

pandekage bagning os snobrød ☺ kl. 16:00 er det kaffe/te tid med kage, 

hvor vi får opvisning af børnene og deres hunde. Det kunne for eksempel 

være Dog dancing, spring eller fremvisning og meget andet, derefter 

muligheder for lidt ringtræning og socialt samvær. 
 

 
 



 

 

Lørdag aften kl. ca. 19:00 Fælles aftensmad – Grill mad med diverse 
tilbehør.  Senere på aften er der uddeling af den officielle titel klubvinder – 

Årets Drente og Årets unghund 2016.  
 

Det er fra kokken & Jomfruen, super 
lækker og med grillet kød, den er go 

 
Søndag formiddag Kl. 10:00 start på udstilling (tilmelding på hundeweb.dk) 

Efter udstilling er der tid til avlstræf, hvalpe som er født i 2015 og 2016, skal 
mødes sammen med deres forældre til fremvisning og bedømmelse. 

 

  



 

 

Søndag eftermiddag Kl. 14:00 er der generalforsamling. 
 

At man ikke kan deltage i alt er helt forståelig, men det kunne være dejlig 
med stor deltagelse af vores medlemmerne, det er derfor vi afholder dette 

arrangement. Vi glædes os meget til at møde jer, vi ses 😉   

 
Her få vi en del stemningsbilleder fra sidste års Drenteweekend. 

 
På vej til apporterings prøven i 

samlede flok  
 

Her er deltagerne som vente til 
det er deres tur 

 

Her kommer 
pigerne med 

ekstra vandet til 
hundene. 

 
Ken & Maggi, med en perfekt aflevering af duerne 

 
 

Flemming har 
lige en alvorlig 

samtale med 
hans unge hund  

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Perfekt aflevering af udlagt kanin,  

af Jessie til Heidi 
 

       Perfekt greb, super dygtig Drente 😊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Her vi er her i gang med vand apport af 
and. Dejlige vandhunde, dygtig apportør 

 
 

 
 

 

                                                                     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hans Lau som var dommer, og han holder godt øje med om alt går Rigtig til. 
 

 



 

 

Man har lov til at være lidt 
nysgerrig og så kan man prøve 

at se det på tæt hold, som her 
med vandapportering af and. 

 
Henrik var hurtig på ben og havde det travlt 

med at transportere anderne tilbage til Ole 
som udkaste dem for deltagerne. Tak for 

hjælpen 😉 

 
Hold da op hvor 

er du blevet 
dygtig til at blæse 

på Jagthorn, 
tusind tak Inge 

for det. Håber 
selvfølgelig også at du er med igen i år.  

 

Så var der også lidt hvalpe hygge 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Næste nyhedsbrev: 
• Apporteringsprøve  

• Drenteweekend 
• Certifikat udstilling 

• Generalforsamling 
• Diverse indlæg fra medlemmer 

• Spørgehjørnet 
• Fra hundeejer til hundeejer  

 
Med venlig hilsen 

Webmaster  
webmaster@drenteklub.dk  
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