Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Nyhedsbrev Juli 2017
Kære medlemmer, I denne udgave skriver vi kun om vorea årlige Drenteweekend hvor vi
afholder diverse aktiviteter. Vi skriver lidt om apporteringsprøve og certificat udstilling.
Vi håber stadigvæk, 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 ikke os – webmaster - sidde alene med at lave et nyhedsbrev til alle jer. Klubben er der
for os alle og til alle os, på forhånd tak.

Drenteweekend 2017, som blev afholdt lørdag den 17. og søndag 18. juni
• Apporteringsprøve
Lørdag morgen var der fælles morgenmad kl. 08:00 og derefter skulle vi starte med
apportering omkring kl. 09:00. Vi havde i alt 16 tilmeldinger, hvoraf 13 var Drenter, sikke
en dejlig opkomst. Mange var nye og havde aldrig prøvet at være med til en
apporteringsprøve før. Men med vores 2 erfarne dommere, Hans Lau & Carsten Trøjborg, fik
alle en meget lærig dag.
I alt 3 discipliner, som er apportering af fjervildt, kanin og and fra vand.

3 discipliner som er nogle gange er nemme og andre gange går det helt galt ☹, selvom
man har trænet og disciplinerne er bleven øvet mange gange, kan det komme bag på en, at
lige i dag, så lykkes det ikke helt som man havde forventet, øv. Selvom man dumper og
ikke består prøven skal man huske at det jo er en god omgang træning. Dagen var jo afsat
til denne prøve, så må man få det bedste ud af det. Alle 3 forskellige disipliner måtte man
deltage i, også selvom man ikke var kommet helskinet igennem den foregående, så måtte
man godt forsatte med den næste disiplin. Dommerne var med hele vejen og forklarede
rigtig godt, hvordan det skulle forgå og hvad man måske skulle arbejde lidt mere på.

Vi havde en enkelt Drente med fuldt hus, 10 kanin, 10 på
vand & 10 på due bane, stort tillykke til Flemming og
hans hund Dixie, super godt gået. Så han fik også den
store apporterings vandrepokal med sig hjem.
I alt bestod der 4 drenter:
Mille DK00184/2016,
fører Ken Pedersen – 26 point
Dixie DK08198/2015,
fører Flemming Bruun Engelbreth– 30 point & Pokal vinder
😊
Chako DK08508/2010,
fører Mogens Espensen – 28 point
Eros DK09746/2009,
fører Anne Mette Kofod – 28 point
Dommer parret Carsten Trøjborg & Hans Lau med
Flemming, som lige har fået overrakt glas og pokal,
Tillykke.

Så kommer der enkelte stemningsbilleder fra selve dagen.

Flemming & Dixie
Ken & Mille
Knud Flemming & Pascha
Anders & Bitte

Carsten & Hans

Mille, Ken, Elisabeth og Merel

Flemming, Dixie, Hjalmar, Mette
Og Eros
Ken, Mille, Flemming, Dixie, Knud Flemming, Pascha,
Elisabeth og Merel

Peter Schmidt med Macon
Flittige Else Marie, slæber med
Anderne til apportering på vandet.

Efter apporteringsprøven er der fælles frokost som alle nyder ude i det gode vejr. Vores
køkken piger Lotte & Jørghild har virkeligt gjort et godt stykke arbejde og sørger for at alle
blev mætte 😊 Super dejligt, tak for jeres store indsats.
Folk hyggede sig og fik mange nye
bekendtskaber på tværs af
landegrænser 😊 Og selvfølgelig en
god snak om deres hunde.

Så er der dem som fortæller hvor andre
lytter 😊 Er det noget med at fange en
stor fisk?

Det nyeste skud på stammen fra Sverige
er Gin som ejes af Susanne og Kim fra
Værløse 😊

• Jagtstien
Om eftermiddagen var der hygge på høj plan, Knud Flemming & Mogens havde, ligesom
sidste år, lavet Jagtsti som alle kunne deltage i, såsom små, som store og med hund. Der
var spørgsmål om jagt & natur, skydeskiver til bue & pil, luftbuks. Alle havde det vældigt
sjovt på denne runde og nogle af de voksene gjorde det også til en konkurrence ☺ Men
vores ny erhvervet jagttegnspar, Anne Mette & Henrik Kofod løb med første præmien, stort
tillykke til jer to, af dem forventer vi jo meget af i fremtiden ☺

Alle nyder det gode vejr som man kan
se på billederne. Så var der fælles hygge
med kaffe & kage efter jagtstien er
overstået 😊
•

Fælles Grillaften

Om aftenen havde vi fælles spisning for alle
medlemmer som havde lyst til at deltage.
Den Hollandske dommer Diana Striegel også
var inviteret sammen med hendes mand &
datter.

Her kommer der en historie fra familie Paulmann

😊

Første udstilling.
Udstilling, er det nu også noget for os, rende rundt i en dertil afmærket firkant, mens
ægtefællen render rundt udenom, alt imens han/hun skaber sig og kalder efter hunden og
hundefører kæmper for at følge med. Nej tak…. Det ræs har vi set alt for meget af i
schæferhundeklubben. Nej tak til sippede og halv sure mennesker, som ikke kan acceptere,
at der er andre der har en hund der er smukkere end ens egen.
Vi blev spurgt meget pænt om vi ikke gerne ville deltage. Lovning om en hyggelig dag og
søde mennesker. Ahh lysten var godt nok ikke stor, men ok vi prøver.
Vi gik til dagen med blandede
følelser, dog blev bilen pakket
med hund, børn og to spændte
voksne, turen gik ud til
Johanna til vores første
udstilling. Her var der varm
velkomst af alle, dejligt selv
når vi ikke havde været med
dagen før, så var der stadig
plads til os nye, selv om alle
havde været samlet tidligere.
Dejlig afslappet stemning selv
med dommeren til bords. Plads
til sjov og god snak. Dejlige
hjælpsomme mennesker, som gerne gav svar på uvidenhed fra os nye. Syntes det bestemt
var en god start på dagen med fælles morgenmad. Det gav en god samlet start og vi fik alle
hilst på hinanden.
Så blev det udstillingstid. Spændingen steg i
takt med solen steg op på himlen og gav os en
fantastisk sommerdag. Nå ja men der var jo
ikke anden end at komme i gang. Mand og hund
stod og ventede på Sidelinien, mens vi kiggede
på alle de skønne hunde der var før os. Det så
da egentlig ikke så slemt ud. Ingen ”tosser” der
rendte rund om
udstillingspladsen
med pivdyr,
bolde og skingre
tilråb. Nej her
blev vi
præsenteret for
en stille og rolig
gåen rundt, lidt
let løb og en
dommer, der venligt gelejdede hundefører og hund rundt på
banen. En dommer der gav en gennemgang af hundens
kvaliteter, gode råd og alt sagt med et venligt smil. En
dommer der syntes det var ok at vores smed sig på jorden,
for hvis hun ville snakke med ham, så måtte hun da godt lige
klø ham lidt på maven.

Så blev der delt bånd ud, vi havde ingen ide om hvad farverne betød, men det fandt vi ud
af. For lige med et stod man med en vinderhund. Super fin bedømmelse fra dommeren flot
bånd og cert. Så den første udstilling blev til at vi stod med dagens bedst bedømte
hanhund.
Så tak Johanna for at se Isaks kvalifikationer og overbevisning om at vi skulle stille op. Tror
godt vi kan lokkes en anden gang.
Tænk sig at vores bette hund skulle klare sig så godt. Må indrømme at det killede lidt i mors
tårekanaler, da Brian og Johanna stod sammen med Isak og cille i den sidste bedømmelse.

Selv børnene var der tænkt på, en lille runde til dem sammen med hund. En fin måde at
inkludere dem, på en dag som jo nok er mere for de voksne. Som forældre til to børn (5 og
9 år) betyder det meget, at der også er plads til dem. Børnene som var med, fandt godt
sammen i god leg trods sprog forskelligheder, så det var ikke meget vi så til dem.
Tak, kæmpe stor tak for at bringe vores tanker om udstilling til skamme. Mere hyggelig dag
med udstilling har vi aldrig oplevet. Ja søde
mennesker var der jo også, det var dem alle
sammen der
bød os
velkommen,
der var ros til
dem det gik
godt for, også
ude ved
tilskuerne var
der super
dejlig
stemning.
Ikke noget
med ” har du
lige set den
hund” nej kun
gode
kommentarer.
De varmeste hilsner
Brian, Charlotte, Nicolai, Annebell og Isak

• Certifikat udstilling
Om søndagen var det 2. gang, at vi selv afholdte vores Drente udstilling.
I år var Diana Striegel inviteret til at bedømme vores Drenter. Der var igen rigtig dejligt vejr
og det gør det meget nemmere at afholde et udendørs arrangement. Igen i år var der
mange tilmeldinger, fra hvalp til senior og også et helt kuld unghunde og deres forældre
blev fremvist.
I år havde Drenteklubben for første gang barn & hund fremvisning og det bliver nok ikke
sidste gang. Det var rigtig sjovt og inspirerende at se alle børnene gøre en suverænt god
indsats og opvisning, stor tak for det 😊
Baby Klasse (uofficiel)3-6 måneder
Hvalpene var på som første,
Niels Peter Jakobsen med Yansi

Kys til dommer 😉

Og Elisabeth Gilek med Belle v.´t
Wilhoeckske
Begge hvalpe fik SL og Belle BIK (bedste
hvalp i klassen)

Super flot gjort og det var debut for
begge hvalpe. Stor tillykke til Bella og
Elisabeth. Begge hvalpe er importeret
fra Holland

Junior Klasse Hanner
fra 9-18 måneder gammel
Isak som fik Excellent og CK,
Blev bedste hanhund og BIM
Ejes af Brian Paulmann

Isak

Bendsen fik Very Good
Ejes af J. Jongstra & O.
Sørensen
Macon fik Very Good
Ejes af Peter Schmidt
Bendsen, alias
Siko Jr.

Macon

Mellem Klasse Hanner
fra 15 til 24 måneder
Balder, som desværre blev diskvalificeret
pga. at hunden var kemisk kastreret.
Ejes af Allan Bo Kristensen,
Balder er meget omgængelig og supersød
hanhund.

Åben Klasse Hanner skal minimum være 15
måneder
Det her er Zacky som fik kvalifikation Excellent.
Super godt gået.
Zacky blev også far i 2017 til et stort kuld
hvalpe, tillykke herfra 😊
Zacky ejes af Kirsten Steffensen

Junior Klasse tæver.
Havde kun en enkelt deltager, det var
Mosehøjs Erci Bitte, som ejes af Anders
Carlsson, Sverige
Her er dommer Diane godt i gang med at
tjekke Bitte grundig igennem.
Bitte fik Excellent CK og blev 4. bedste
tæve.

Mellem Klasse
som også kun havde en enkelt deltager. Det
var Mille som ejes af Ken Pedersen og som
tog hele vejen fra Sjælland for at deltage på
Drente weekenden. Hans hund har bestået
apporteringsprøven i år, som yngste hund,
super godt gået. På udstillingen måtte Mille
nøjes med en good, pga. tandfejl. Men hun er
en supersød hund som har meget jagtglæde.
Det er også meget vigtigt 😊

Brugshunde Klasse, som har bestået
brugsprøve og minimum 15 måneder
gammel.
Mosehøjs Mazmal Cille fik Excellent og
CK, blev bedste tæve og fik certifikat,
samt bedste af racen BIR, dermed blev
Cille officielt Dansk Champion
😊Tillykke.
Cille ejes af J.Jongstra & O. Sørensen
Mosehøjs Busal Molly fik Very Good, ejes
af Lotte & Frank Christensen.

Championklasse,
som er blevet national eller
international champion og skal
minimum være 15 måneder.
Sanmosen´s Novia, fik
Excellent og blev 2. bedste

tæve med reserve Cert.
Ejes af Niels Peter Jakobsen
Renslingans Corinne fik Excellent og blev 3. bedste tæve.
Ejes af Elisabeth Gilek fra Sverige

Avlsklasse
far, mor og søskende stilles op i denne klasse, så man få en god bedømmelse af kuldet.
Dommernes udtale:
”To brødre, 21 måneder af alder.
Forskellige udseende, den ene er høj og
bagved firkantet, Den anden har en god
størrelse og er lidt udstrækt. Begge skal
udvikle sig i kroppen og blive mere robuste.
Begge har et godt temperament”.
Til venstre er det Njord, kaldes til dagligt
også Balder 😊 Som ejes af Jørn Høj og til
højre er det Balder som ejes af Allen Bo
Kristensen, tak fordi I viste jeres hunde
frem.

Dommernes udtale: ”Far, mor og 3 sønner og 1 datter til stede.
Far og mor er begge fremragende Drentsche Patrijs hunde, og glade for at de giver deres
kvalitet videre til deres afkom. Begge har en ligelig del i det arvelige og man kan genkende
begge sider i deres afkom.
Alle har smukke hoveder og veludviklede kroppe med gode vinkler. De to manglende b2 fra
far, vi ikke ser i afkom. Mors glade hale ser vi nu og da. Pelsen er godt og temperament er
fantastisk”.
Og I skal også have tak, alle sammen fordi I viste jeres hunde frem.

Juniorhandling, som også kaldes Barn og hund opvisning 😊
Det går ud på at specielt Barn & hund viser, at der er et samarbejde mellem dem. Hunden
skal være lydig og nem at overdrage til barnet. Og så skal barnet viser, at man kan få noget
godt ud af dette samarbejde. I dette her tilfælde er der selvfølgelig tale om at vise hunden
frem, så den viser sig fra sin bedste side. I år var det vores ringsekretær som skulle udføre
jobbet med at finde det par, som har gjort sig bedst bemærket 😊

Douglas med Aya, synes nok bare at lege med traktor
i sandkassen er meget sjovere 😊

Douglas er den yngste af
juniorhandlerne og koncentrerer
sig så godt han kan, men Aya er
også sød og vil gerne have lidt
ekstra opmærksomhed

Det går også rigtig godt når Douglas & Aya
kommer i gang med at trave rundt på
græsplænen. Så får de fart på og
koncentrationen er helt i top, super godt
klaret Douglas og Aya. Tak til jer begge for
en fremragende fremvisning

Annebell med Cille, et kompetent makker
par, som også har overskud at se godt ud
og smile til mor og far på sidelinje 😊
Annebell var den næst yngste af deltagerne

Hun holder godt fast i snoren og ser ud til at
nyde opmærksomhed. Det gør Cille også, hun
elsker at føre sig frem. Tak til Annebell og Cille
for en fremragende optræden. Det blev til en
4. placering.

Så er det
storebroren Nicolai
sammen med Eros.
Lige så koncentreret
og vil gerne vise sin
hund fra dens bedste
side. Et dejligt
makkerpar som
nyder at være med.
Tak til Nicolai &
Eros, det blev til en
3. placering 😊

Så er det så Marloes & Felicia,
den ene er fra Holland & den
anden fra Sverige. I denne
weekend har de opnået et
rigtig godt venskab. Men nu
gælder det og konkurrencen og
koncentrationen er på sit højst.
Hvem af tøserne er bedst 😉
Til venstre er det Marloes med
Novia og til højre er det Felicia
med Pascha. Begge har rigtigt
godt tag på hundene og det
kan ses. Super god
fremvisning, så det er næsten
lige på point.

Det blev så Felicia og
Pascha som vandt.

Stort tillykke til alle juniorhandlers, supergodt fremvisning 😊
Hvis man gerne vil vide mere om klasser på udstilling så klik på
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/praktisk-info-om-udstilinger/s%C3%A5danforeg%C3%A5r-en-udstilling

Generalforsamling - Som blev afholdt lige efter udstillingen.
Efter alle mennesker have fået en velfortjent frokost, kom vi godt i gang.
Der blev valgt en dirigent, som Peter Schmidt fik æren for.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse, kan læses her:
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formandddpk/811_formands-beretning.pdf
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed
6.
7.
8.

9.

10.
11.

(decharge).
Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
Behandling af indkommende forslag.
Valg til bestyrelse På valg er:
Allan Bo Kristensen (modtager genvalg)
Niels Peter Jakobsen (modtager genvalg)
Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
Knud Flemming (revisor)
Keld Harboe (revisorsuppleant)
Eventuelt
Indkommende forslag: Ingen.

Referat fra generalforsamling kan læses her.
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-generalforsamling/814_referat2017.pdf
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen samlet og konstitueret.
Formand: Johanna Jongstra
Næstformand: Niels Peter Jacobsen
Bestyrelses medlemmer:
Allan Bo Kristensen
Else Marie Munk
Ken Pedersen
Tak for god ro og orden under generalforsamling og en dejlig livlig snak om alt løst og fast angående
vores hunde, oplevelser og meget mere ind i mellem.
Og så blev der delt blomster ud til Lotte & Jørghild for deres stor indsats under Drenteweekend, Tusind
tak for det 😊
Formand takker af og ønsker alle en god sommer og mange gode oplevelser med jeres familie og hunde.
Og tak for en superdejlig weekend med mange spændende hunde og lige så mange gode oplevelser. Og
til næste år skal det være på samme sted, med forhåbentlig lige så godt vejr, kom godt hjem og vi ses 😊

Til næste nyhedsbrev til august 2017.
• AT træning & AT test
• Diverse indlæg fra medlemmer
• Spørgehjørnet
• Fra hundeejer til hundeejer
Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk

