
   

Nyhedsbrev marts 2018 

 
Kære medlemmer sne, frost, kulde alt hvad man kan forvente i februar måned. 
Selvom man kunne mærke lidt forår inden alt det her kom forbi.  

Men det er jo sund og meget små kryb vil går til i denne kolde vinterperiode.  
Vi håber at i holder jeres dyr et varmt sted og at i hygge jer lidt mere indendørs med 

varm kakao og rigtig Dansk hygge 😊 

For de fleste er vinterferien lige overstået og mange har måske også stået på ski og 

slappet af i deres ferie. Og måske er i nu klar til lidt mere udfordering med jeres 
unghund her til foråret, som i selvfølgelig skal forberedes til næste jagtsæson efter 

sommerferien. Mange hundeklubber starte op med træning såvel for jagthunde, agility 
eller lydighed. Det er som sagt vigtig at komme til træning med en unghund, at komme 
af sted og gøre en god indsats for at få en god velfungerende familie & jagthund til alles 

glæde. Også til jeres omgivelser hvor jeres hund fører sig frem 😊 

 
I dette nyhedsbrev skriver vi om UT og markprøve som bliver afholdt sidst i marts. Og så 

har vi også fået en indslag fra Sacha som fortælle om udstilling og træning. Det er vi 
super glæde for, tak for det. 
 

Næste nyhedsbrev udkommer den 3. april, deadline for den nyhedsbrev er fredag den 
30. marts. Vi 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 ☺ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Billede fra 

deltagerne 
til sidste 

år forårs 
markprøve 

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 



 

 

Årets første udstilling og UT Træning 😊 af Sacha Holmqvist Larsen 

 
Årets første internationale udstilling fandt sted i Fredericia lørdag den 10. februar. Vi kørte 

allerede der over fredag aften, da man jo aldrig ved om det pludselig bliver vinter i Danmark. 

Risikoen skulle i hvert fald ikke løbes. Vi blev installeret på Best Western som ligger lige over 

for Fredericia Messecenter, og vi var i hvert fald ikke de eneste, der skulle på udstilling den 

næste dag. 

Lørdag morgen pakker vi alt grejet og triller over på den anden side af vejen. Jeg har fået 

lokket ejerne af Gins ene søster, Old Fowler’s Hotter than Hell, til også at deltage. Vi kommer 

ind i hallen, finder vores ring og får installeret os i et hjørne. Gin kommer ind i sit bur, hans 

helle, og jeg finder ud af, hvor langt de er i forhold til tidsplanen. Det ser ud til at passe 

meget godt. Gins søster og hendes familie dukker også op, og placerer sig ved siden af os. 

Gin og Vera, som hun kaldes, genkender straks hinanden, og man kan se, at de er ude på 

ballade.  

Da det er ved at være tid til at vi skal på gulvet, har jeg haft Gin ude for at varme op. Hvis 

han skal kunne vise sine bevægelser bedst muligt, og være sin aller bedste udgave, så skal 

opvarmningen være på plads. Det handler ikke bare 

om at løbe lidt frem og tilbage i 5 minutter, men om at 

varme op. Præcis ligesom når vi selv skal præstere.  

Jeg har været rigtig spændt dagene op til, da han ved 

den sidste ringtræning inden udstillingen var lige til at 

få pip af. Han var godt og grundigt vildt. Hoppede 

rundt som en loppe, galoperede som en galophest og 

var generelt bare rigtig træls. Gin og jeg kommer ind i 

ringen, og vi bliver bedt om at tage en runde. Han er 

SÅ fin, traver som han skal, er opmærksom på mig og 

stiller sig flot op.  

Så kommer dommeren hen, og så begynder showet. 

Gin elsker mennesker. Alle mennesker. Han vil så 

gerne tale med dem, og jeg har derfor mine 

udfordringer med at holde alle hans 4 ben på jorden. 

Heldigvis går det nogenlunde, og dommeren er ret 

overbærende. Som hun siger er han jo bare en glad 

hund. Vi skal lige tage en runde mere, og så løbe lige 

frem og tilbage. Det går som smurt. Vi får 

bedømmelsen ”Excellent”, men ingen CK. Jeg er fuldt 

ud tilfreds, for Gin har opført sig så pænt, og gjort 

præcis som han skulle. 

 



 

 

 

Gins søster er også en glad hund, og jeg kan se, 

at hun ligesom Gin også gerne vil tale med alle 

de mennesker hun kan komme i nærheden af, så 

udfordringerne er lidt det samme med hensyn til 

at beholde alle 4 ben på jorden. Det er nu deres 

tur til at komme i ringen, og det går simpelthen 

så fint. Vera, som hun hedder i daglig tale, er 

altså noget bedre til at blive kigget på af 

dommeren, uden der går badutspring i det. Vera 

får ligesom Gin også ”Excellent”, men ingen CK. 

En rigtig god dag, med eksemplariske hunde. 

Meget kan man sige om det at udstille sin hund, 

men en ting er sikkert, det er vanvittig god 

træning for hund og fører, da man virkelig skal 

kunne holde fokus. Og så er det jo bare fedt at 

se, at ens træning bærer frugt ☺ 

 

 

            (billeder: Sacha Holmqvist-Larsen) 

Træning mod UT deltagelse i marts 
 

Old Fowler’s Cold Gin og jeg skal deltage i UT den 31. marts i Hou. Det er første gang for os 

begge. Gin (som han hedder i daglig tale) ejes af mine forældre, men jeg har glæden og 

æren af at træne ham. Det er første gang, at jeg træner en jagthund med henblik på at blive 

en god og dygtig jagtkammerat, så det er alt sammen nyt og spændende. 

Jeg har aldrig deltaget i den slags tests før, så da der blev prikket lidt til mig i november 

måned over en kop kaffe i Herning messecenter efter en veloverstået udstillingsdag, hvor 

Gins avler, Anders Carlsson, og Johanna var kommet for at kigge, så meldte der sig en 

masse spørgsmål. Kan jeg overhovedet finde ud af det? Hvad skal der øves? Hvor meget skal 

der øves? Hvad kræver UT af hunden og ikke mindst mig som hundefører?  

Testen går ud på at se hvordan unghundenes naturlige anlæg for jagt er. Det er en rigtig god 

idé at deltage, for at se, om det avlerne har lavet, rent faktisk også virker. Har den naturligt 

anlæg for søg? Kan den gå et spor? Hvordan reagerer den på skud? Først tænkte jeg, at det 

var lidt af en mundfuld, og jeg var overhovedet ikke sikker på, at jeg ville kunne magte 

opgaven, men jeg kunne jo ligeså godt kaste mig ud i det ☺ 

 



 

 

 

Da Gin skulle deltage i udstillingen i Fredericia den 10. februar, kørte vi til Silkeborg bagefter, 

så vi om søndagen, kunne påbegynde træning mod UT deltagelsen. Johanna tegnede og 

fortalte, hvilket gav et godt overblik over hvad det hele gik ud på. Derefter pakkede vi Gin og 

Johannas Cille i bilerne og kørte mod marken.  Vejret var mildest talt elendigt og på ingen 

måder optimalt i forhold til at træne på marken. Det blæste kraftigt og sneen stak så meget i 

øjnene, at man kom til at tænke på historien om Snedronningen. Man skal gå mod vinden, så 

hunden får de mest optimale betingelser for at få fært, så det var huen godt ned om ørene 

og jakken ekstra godt op til hagen.  

Johanna startede med at vise hvordan Cille 

lavede søg på marken, og hvordan hun 

sørgede for at bevæge sig i forhold til Cille. 

Nu var det Gins tur. Det var første gang, at 

Gin skulle være løs på en åben mark uden 

indhegning, så jeg var noget spændt på 

udfaldet. Han satte afsted og lavede sine slag, 

mens jeg gik som jeg havde fået fortalt. Ind i 

mellem kom han lige forbi for at ”checke ind”, 

og så videre ud på søg igen. Efter lidt tid kom 

Cille med. Først troede Gin at de skulle lege, 

man er vel stadig kun en glad hvalp, men 

Cille fik fortalt ham, at de altså var på 

arbejde. Og så var det sådan det var. Af sted 

det gik. Han fulgte hende tæt, men alligevel 

med en pæn afstand. Desværre var der ingen 

fugle eller harer, men ærlig talt så var det vist 

også kun os, der var tossede nok til at gå ud i 

det vejr. Så var det tid til at teste hans 

reaktion på skud. Gin og jeg var ca 1-200 

meter fra stedet der blev skudt, og imens 

skuddet blev affyret, så blev legetøjet kastet. 

Første reaktion på skuddet var et let forundret blik, anden gang var der fuld fokus på 

legetøjet. Det måtte jo siges at have været en god start på UT træningen. 

Den 14. februar deltog jeg i informationsaften i Dragør vedrørende UT og AT ved Henrik Raa. 

Det var den lokale Münsterländer klub der havde inviteret. Det var en rigtig givtig aften, hvor 

jeg fik endnu flere detaljer på plads, samt muligheden for at stille spørgsmål. Derudover fik 

jeg også mulighed for at møde en masse flinke mennesker, som meget gerne ville hjælpe 

mig. Det var virkelig rart at møde så stor venlighed og hjælpsomhed, især som fører af en 

anden race en Münsterländer.  



 

 

Søndag den 25. februar drog vi mod Harplinge nær Halmstad, for at træne hos Gins avlere, 

Heidi Svensson og Anders Carlsson, som har Old Fowler’s Kennel. Gensynsglæden var stor, 

og det var dejligt at se hvor glad Gin var for at komme ”hjem” ☺ Vi kom ud til marken hvor 

første del af træningen skulle foregå. Solen skinnede fra en frostklar blå himmel, helt perfekt 

vejr. Gin gik straks i gang med at søge, kom ind i mellem for at ”checke ind” og så af sted 

igen. Han var virkelig i sit es. Pludselig har han fået fært af noget i en lidt tæt bevoksning, og 

ud springer pludselig en hare. Gin sætter i fuld løb efter haren, som spurter af sted. Jeg 

spørger Anders, hvad jeg skal gøre, og han svarer, at jeg bare skal lade ham løbe, for han 

kommer tilbage igen. Da Gin er nået et godt stykke væk, spørger jeg så Anders, hvornår jeg 

så kan forvente, at min hund kommer tilbage. ”Inden længe” var svaret, og ganske rigtigt. 

Kort tid efter vender Gin om, finder færten af sit eget spor og kommer i fuld fart tilbage. 

Masser af ros og godbidder, og så kan vi gå videre. Anders beder mig om at tage Gin ind mod 

midten af marken, hvor der er en fordybning med tæt buskads og bevoksning. Gin får 

pludselig fært af noget igen kan jeg se, og ud springer en hare.  

Gin sætter af sted i fuld fart efter sin hare nummer 2. Jeg står pænt og venter, mens Gin 

løber alt hvad remmer og tøjler kan holde. Farten bliver efter mange 100 meter sat ned, han 

slår et stort sving, får fært af sit eget spor, og kommer så i fuld fart hjem igen. Hvis en hund 

kan være stolt, så er jeg sikker på at Gin var det lige der, da han kom tilbage til mig. Jeg var 

i hvert fald stolt. 



 

 

Vi kørte tilbage til huset, for at gå ud 

på markerne der ligger rundt omkring 

i håbet om at finde nogle fugle. Gin 

begyndte straks på sit søg igen. 

Desværre finder vi ikke nogle fugle, 

men han tager stand flere gange, når 

han får fært. Han bliver dog lidt 

usikker, da vi vil have ham gennem 

noget skovlignende krat, hvor 

fasanerne bliver fodret. Gins næse 

fejler helt sikkert ikke noget, men det 

er som om han bliver meget forvirret 

over at kunne lugte noget, men ikke vide hvad det er. Vi beslutter os derfor for, at 

præsentere ham for Heidi og Anders’ voliere som er fyldt med fasaner. Da de begynder at 

baske og flyve rundt derinde, og Gin opdager, at det er dem der har den lugt, så er det som 

om 10-øren falder på plads, og han viser en fin stand. Efter at have været på tur og brugt 

hjernen og kroppen i rigtig lang tid, er Gin klar til at blive puttet i bilen, så han kan få sig et 

velfortjent hvil, mens vi kører hjem til Sjælland igen. Det var en helt fantastisk oplevelse at 

se Gin arbejde så fint, og samtidig være så opmærksom på mig. Det er ikke noget jeg har 

oplevet med nogle af vores andre hunde før, så det gør bare oplevelsen endnu mere speciel. 

Planen for den næste måneds træning er at træne skud et par gange, mødes med to andre 

Drente ejere en enkelt gang, træne ved Johanna og så forhåbentlig tage en tur til Harplinge 

igen. Alt sammen 

for at give Gin de 

bedste 

forudsætninger for 

at kunne 

gennemføre 

testen. Hvis han 

arbejder lige så 

fint på UT dagem, 

som han har gjort 

disse to gange, så 

er jeg sikker på, 

at vi nok skal 

klare det fint ☺  

 

 

(billeder: Anders Carlsson, Old Fowler’s Kennel) 



 

 

 
Anlægstest for unghund 

 
Hvad er formålet med denne form for test for unghunde: 
At teste den alsidige jagthunds naturlige og nedarvede egenskaber for jagt. 

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. 

 
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.  
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.  
 

På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som er født fra den 1. oktober 
2016.  

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. 

 
UNGHUNDETEST som DDPK afholder 

 
UT lørdag den 31. marts, Østjylland 

Prøveområder: Gosmer & Hou, tilmeldingsfrist: 18. marts 2017 
Mødetid: kl. 08:00 
Mødested: Hou Hallen, Skolegade 65, Hou, 8300 Odder 

Prøveleder: Johanna Jongstra, formand@drenteklub.dk mobil: 20616292 
Tilmedlingen igennem www.hundeweb.dk > aktiviteter > jagtbrugshunde.dk 

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


 

 

 

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. 

Læs om hvad der bedømmes www.jagtbrugshunde.dk/home/about/index.html 
 

Tilmedlingen igennem www.hundeweb.dk > aktiviteter > jagtbrugshunde.dk 
 
 

Husk også vores forårs markprøve fredag den 30.marts 😊 

Markprøve træning søndag den 18. marts kl. 11:00 hos Ole & Johanna,  
Bjarupgårdvej 14, Mollerup, 8600 Silkeborg. Tilmelding på sms 20616292. 

 
DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 2018 

Klubbens hovedprøve afholdes fredag den 30. marts, ved Silkeborg. 
Vi mødes kl. 8.00 til fælles morgenmad, på Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg. 
Mødetidspunkt senest: kl.: 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: 1. frist den 18. marts 2018 / 2. frist den 25. marts 2018 + 50,- ekstra i 
start gebyr. 
Prøvegebyr er på kr. 350,00 for både unghund, åben klasse og vinderklasse. 

Dommer: Anders Wanstrup 
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. 

 
Øvrige markprøver kan i findes på www.hundeweb.dk > aktiviteter > markprøve 

 
http://www.drenteklub.dk/aktiviteter/ddpk.aspx  
 

 

Jagttræning 
 
Der er jagthundetræning 1. gang om måned hos Ole & Johanna på Bjarupsøgård, 

Bjarupgårdvej 14a, Mollerup ved Silkeborg. 
Alle er velkommen til at deltage både med og uden hund, også hvis du ikke er medlem af 

klubben. Tilmelding på tlf. 60 62 24 35 (sms) eller på mail jongstra@hotmail.dk  
 
Søndag den 18. marts 2018: 

- 11:00 - Marktræning. 
- 13:00 - Unghunde UT. 

- 16:00 - afslutning. 
 
Lørdag den 21. april 2018 

- 13:00 - unghunde træning. 
- 13:00 - Schweiss træning. 

- 16:00 - afslutning. 
 

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


 

 

 

Næste nyhedsbrev: 
• Resultater fra DDPK markprøve  

• Resultater fra UT 2018 
• Diverse indlæg fra medlemmer 

• Spørgehjørnet 

• Fra hundeejer til hundeejer  
 

Med venlig hilsen 
Webmaster  

webmaster@drenteklub.dk  
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