Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Nyhedsbrev Febuar 2018
Kære medlemmer, så er programmet for det første halvår på plads.
Forårsmarkprøve, Unghunde test, riffelskydning & drenteweekend.
Næste nyhedsbrev udkommer den 1. marts, deadline for den nyhedsbrev er søndag
den 25. februar. Vi håber også at medlemmerne ville bidrage med nyheder,
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 webmasteren 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 2018
Klubbens hovedprøve afholdes fredag den 30. marts, ved Silkeborg.
Tilmeldingsfrist: 18. 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: Anders Wanstrup
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

• Unghunde test
DMK, LH, DDPK, DVK og DWK Indbyder til forårs anlægstest UT – 2018
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.
Unghunde test som Dansk Drentsche Patrijshond klub selv afholder i samarbejde
med Jagtbrugshunde.dk er:
UT lørdag den 31. marts, 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: 18. marts 2017
Alle de andre UT som Jagtbrugshunde.dk afholder kan findes på
www.hundeweb.dk > aktiviteter > Jagtbrugshunde
UT lørdag den 4. marts 2018, Sjælland
UT lørdag den 17. marts 2018, Langeland
UT søndag den 18. marts 2018, Fyn.
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 starter.
Med venlig hilsen Anlægstest udvalget

•

Riffelskydning på Herning jagtcenter

Så har vi reserveret hjortebanen og bukkeskive på Herning jagtcenter søndag den
6. maj. Til alle dem som gerne vil have indskudt sin riffel før bukkejagten går ind
den 16. maj. Banen er åbnet fra kl. 13 til 15. Her har vi vores frivillige hjælpere
Morten Overgaard og Ole Sørensen på plads og de sørger for grillpølser under
indskydning. Adressen er Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning
Tilmelding til Ole Sørensen på tlf. 22 38 72 01 eller ole@bjarupsogard.dk og Morten
Overgaard på tlf. 21 78 14 68, senest den 1. maj

•

Invitation til Drente weekend 2018

Traditionen tro afholdes Drenteklubben Drenteweekend 1. gang årlig og sådan
bliver det også i år.
Hvornår: lørdag den 16. juni og søndag den 17. juni.
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.
Der vil være mulighed for at overnatte i egen medbragte telt eller campingvogn her
på Bjarupsøgård.
Men der er også muligheder for at leje værelse hos Frank & Lotte Christensen (bed
& breakfast) til en meget fordelagtig pris. http://www.dan-mix.dk/dk1.html
Om lørdagen afholdes DDPK den årlige apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om
KFJ`s apporteringspokal og om søndag vil der være Drente udstilling og
generalforsamling bagefter. Ved mødt ☺

Program
Fredag den 15. juni
Indkvartering fra 16:00
Fælles spisning omkring kl. 19:00 og bålhygge ☺
Lørdag den 16. juni
kl. 08:00 - Fælles morgenmad.
kl. 09:00 - DDPK apporteringsprøve (tilmelding på hundeweb.dk)
kl. 13:00 - Fælles frokost.
Derefter fortsætter vi med aktiviteter som jagtsti, øksekast, bueskydning, luftbøsse
skydning.
Til børnene er der flere slags spil, legehus, kroket, fodbold og Laver bål til
pandekage og snobrød 😊
kl. 16:00 er det kaffe/te tid med kage, hvor vi får opvisning af børnene og deres
hunde. Som for eksempel kunne være Dog Dancing, spring eller fremvisning og
meget andet, derefter muligheder for lidt ringtræning og socialt samvær. 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 2017.
Søndag den 17. juni
kl. 08:30 Fælles morgenmad.
Kl. 10:00 start på udstilling (tilmelding på hundeweb.dk)
Efter udstilling er der tid til avlstræf, hvalpe som er født i 2016 og 2017, skal
mødes sammen med deres forældre til fremvisning og bedømmelse. (Indbydelsen
kommer separate til dem som må deltage)
Kl. 14:00 generalforsamling
Kl. 16:00 afslutning
Under hele arrangementet kan der kunne købes øl og sodavand, samt vin til
fællesspisning og evt. overskud går til klubben.

Tilmelding til Drente weekend: Skal sendes til Morten & Sandie, Sdr. Borremosevej
4, Sjøstrup, 9600 Aars, tlf. 25372961, mail – kasserer@drenteklub.dk så den er
dem i hænde senest 10. juni 2018
Prisen for hele Drente weekend vil være 175 kr. pr. voksen og 100 kr. pr. børn fra
15 til 18 år og børn under 15 år er gratis. Tilmelding kan ske ved at fremsende
nedenstående talon med mail eller som brev.
Betaling skal ske ved bankoverførsel til reg. nr. 9200 konto nr. 458 369 3756
HUSK AT PÅFØRE TYDELIGT NAVN PÅ INDBETALER (besked til modtager)
Navn:

Telefonnr.:

Adresse:
Sæt kryds ☺
Vi ankommer ………………. Fredag aften til indkvartering.
Vi ankommer ………………. lørdag til morgenmad kl. 08:00
Vi ankommer ………………. lørdag til frokost kl. 13:00

Vil gerne deltage på Drente weekend med antal:
………. voksne, ……. børn fra 15 til 18 år, ..….børn under 15 år som er gratis
Deltagelse med hund og barn til opvisning på Drente weekend er: ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Hvis man kun deltager i apporteringsprøve om lørdag kan man bestille morgenmad
& frokost.
Hvis man kun deltager i udstilling / generalforsamling om søndagen kan man
bestille morgenmad & frokost for 50,- pp

Hvis man kun kan deltage i fællesspisning lørdag aften kan man bestille plads for
125,- pp
Men husk at tilmelde jer til Morten Overgaard, moove@mariagerfjord.dk og betaling
for kun lørdag eller søndags deltagelse kan ske på selve dagen.
Dan-Mix feriebolig
Overnatning hos Frank & Lotte Christensen, Skærbækvej 94, Skærbæk, 8600
Silkeborg.
Telefon: 86824550, mobil: 30824550, mail: turist.dan.mix@gmail.com Bed &
breakfast. Hjemmesiden - http://www.dan-mix.dk/dk1.html
Tilbud til Drente weekend 15. & 16. indtil 17. juni 2018.
150,- pr. person inkl. Linned per nat.
Vi har 6 duble værelser og 2 fire persons værelser.
• Drente træning
Træningsprogram for Drentsche Patrijshunde og deres ejere.
Der er jagthundetræning hos Ole & Johanna på Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a,
Mollerup ved Silkeborg.
Det er frit valg i trænings emner. Husk at komme i god tid.
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 johanna@bjarupsogard.dk
Lørdag den 17. marts 2018:
- 13:00 - Marktræning.
- 13:00 - Unghunde UT.
- 16:00 - afslutning.

• Kollektiv Øjeundersøgelse PRA
Her kan du finde alle de steder hvor der afholdes kollektiv øjeundersøgelse
af PRA, det er meget billigere den at henvende sig til en dyrlæge og afholdes
i samarbejde med Dansk Kennel Klub. Klik på link herunder.
http://dsvo.dk/kollektive-ojenundersogelser-i-2013/
I næste udgave:
• Jagt & Outdoor Messe, Odense
• Schweissprøve
• Diverse indlæg fra medlemmer
• Spørgehjørnet
• Fra hundeejer til hundeejer
Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk

