Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Nyhedsbrev April 2018
Kære medlemmer så er vi kommet til april måned og nu håber vi, at foråret kan vise
sig fra dens bedste side, det trænger vi virkelig til. Mange hundeklubber er gået i gang
med deres forårs træning. Så I har mange muligheder for at komme ud med jeres
jagthund. Vi kunne godt tænke os, hvis der er nogle af jer som kender gode steder til at
træne vores jagthund. Så kan vi give navnet eller forening videre til andre medlemmer
på mail eller facebook. Vi har her fra redaktioner side kendskab til:
Højderyggens hundetræning http://www.hojderyggens.dk/
Sønderjyske http://www.jhs-jagthundesport.dk/
Håber i kan bidrage med flere gode klubber, på forhånd tak.
I dette nyhedsbrev skriver vi om Jagt & Outdoor messe i Odense, resultater fra DDPK
markprøve, resultater fra UT, indlæg fra Sacha og kommende aktiviteter.
Næste nyhedsbrev udkommer omkring den 1. maj, deadline for denne nyhedsbrev er
fredag den 27. april. Vi håber også at medlemmerne ville bidrage med nyhed, aktiviteter
og diverse historie eller oplevelser som i har haft med jeres hund.
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 ☺
•

Jagt & Outdoor messe – Odense, 23. 24. & 25.
marts 2018

Så var vores jagthunde race igen blevet inviteret til at
deltage på Jagt messen i Odense. Vi har haft meget travl
og der var mange som skulle hilse på Drenterne. Det var
rigtig hyggelig og hundene og deres ejer var da også godt
mættet efter mange times snakken, klappes, kæles og
masser af opmærksomhed 😊 Men alt i alt var det super
dejlig at der var mange som har interesse for vores race.
Det skal også lyder en stor tak til Isak, Charlotte og
børnene - Pascha, Bessi og Knud Flemming - Balder &
Allan - Novia, Yansi, NP Jakobsen & Jorhkild - Alex, Jesper,
Mathilde & Tenna - Gin & Sacha - Diesel, Michael, Else
Marie og børnene – Siko Jr. & Johanna. Billeder har vi lånt
af Sacha, tak for det. Håber at vi igen bliver inviteret om 2
år, så vil vi meget gerne vise vores dejlge race frem igen.
Tak til alle jer andre Drente ejer at komme forbi vores
stand og hilse på. Det er altid en fornøjelse at få en god
omgang hundesnak.

•

Resultater fra DDPK markprøve

•

Resultater fra UT 2018

Desværre var vi nødt til at aflyse vores egen
markprøve, der var 11 tilmeldinger, hvor kun 3 var
Drenter. Det er bare ikke nok, mindst 6 Drente skal
være tilmeldt før vi afholder Drenteklubbens egne
markprøve. Dette dårlige forår har heller ikke
bidraget til, at vi har været ud at træne på
markerne. Og man kunne godt se ved sidste
marktræning i marts at unghunde simpelhen ikke
var klar og trænet nok til prøven. Så vi håber at alt
bliver bedre til næste år. Vi ønsker os en lidt mere
mild marts måned og igen aktive deltager i 2019.
Her ses deltagerne ved sidste marktræning.
Tak for jeres deltagelse, det er som altid rigtig
hyggeligt 😊

Anlægstest for unghund UT afhold lørdag den 31. marts 2018, Østjylland.
Her lykkes det os at samle i alt 10 deltager, hvor 5 var Drente, super dejlig med denne
store opbakning, det er vi glade for. 10 deltager fordelt på 2 hold. Det har været meget
dårlig vejr forhold om torsdagen med sne og kold vind fra øst og tanken havde også
strejfet os at den måske blev aflyst på grund af sne på arealerne. Men heldigvis kom
solen godt frem om fredagen hvor alt sne forsvandt. Og så håbede vi at det gode vejr
skulle forsætte om lørdagen, men desværre det gjorde det ikke. Kold og blæst igen fra
øst, hele dagen. Alle deltagerne og deres hunde klarede sig så godt, det tager vi hatten
af for. Ingen beklagelse og alle havde taget det god humør med og dommerne gjorde
deres for at det blev en god dag ude i markene. Desværre, også på grund af det dårlige
vejr forhold lykkes det ikke for 2 at bestå, super ærgerligt. Nu var mange af hundene
også meget unge, fra 7 og 8 måneder og der op af. Men der dømmes heldigvis efter hvor
gamle unghunde er. Her kommer resultater fra Drenterne af UT Odder.

Old Fowler's Hotter Than Hell Dk12755/2017,
19/04-2017, T, Hvid M Brun, Drentsche Patrijshond
(Diesel V. 't Arrêt - Old Fowler's Jessie)(w) O: Heidi
Svensson Og Anders Carlsson, Se-305 61
Harplinge, Sverige E/F: Signe Bloch, Vembvej 5,
6990 Ulfborg, 42238401
68 point og
Dagens bedste hund
05 - V.D. Ruyghewaert Yansi Repke-Verdi
Dk10305/2017, 24/12-2016, T, Hvid M Brun,
Drentsche Patrijshond (Verdi-Amber V.D.
Neerbosche Wateren - V.D. Ruyghewaert Repke
Bo)(w) O: G.M. V/D Feijst, Nl-9843 Tj Grijpskerk,
Holland E/F: Niels Peter Jakobsen, Skolemarken
40, Kås, 9490 Pandrup, 98245185 - 25216385 44
point
Signe med Vera ( Old Fowler´s Hotter Than Hell)

06 - Old Fowler's Cold Gin Dk12198/2017,
19/04-2017, H, Hvid M Brun, Drentsche
Patrijshond (Diesel V. 't Arrêt Old Fowler's
Jessie)(w) O: Heidi Svensson Og Anders
Carlsson, Se-305 61 Harplinge, Sverige E:
Susanne Holmqvist-Larsen, Kim HolmqvistLarsen, Bjørnsholmvej 3, 3500 Værløse,
44484392 - 51169113 Fører: Sacha
Holmqvist-Larsen 61 point
07 - Alfred Dk16237/2017, 11/08-2017, H,
Hvid M Brun, Drentsche Patrijshond (Zacky
- Rikke Eefke V.D. Meerpoel) O: Christina
Johansen, Adelvej 21, 6500 Vojens
Ejer/Fører: Pelle Hansen - ikke bestået,
men opnå 36 point, kunne ikke vise
standen, alt det andet var fint.
Sacha & Gin (Old Fowler´s Cold Gin)

Knud Flemming med Bessie.
(Billeder fra Knud Flemming Madsen)
09 - Bessi Dk16238/2017, 11/08-2017, T,
Hvid M Brun, Drentsche Patrijshond (Zacky Rikke Eefke V.D. Meerpoel)(w) O: Christina
Johansen, Adelvej 21, 6500 Vojens,
22591780 Ejer/Fører: Knud Flemming
Madsen 63 point
Tak til alle deltagerne og tillykke til alle som
bestået testen. Selvom ikke alting går som
det skal, skal man altid huske at tiden man
bruger sammen med sin unghund er aldrig
spildt. Vi lærer alle sammen af det gode
sammenhold, omgang med andre mennesker
& hunde. Alfred er også meget ung og en
rigtig dejlig hund. Alfred er bleven mere
voksne med opgaven, han skal nok blive er
pragteksemplar af en jagthund & en
værdifuld familiehund. Det må også gælde
for noget 😉

Unghundetest 31. marts 2018 – Af Sacha Holmquist Larsen
Dagen starter med den flotteste solopgang 😊
Lørdag den 31. marts deltog Gin og jeg i
unghundetesten (UT) ved Hou.
Vi mødtes alle kl.8, hvor vi startede med
lidt morgenmad. Prøveleder Johanna
Jongstra lagde ud med at byde
velkommen til os der skulle på prøve samt
de 4 dommere og 2 dommeraspiranter
der skulle bedømme de 2 hold. Af de
tilmeldte var der Weimaraner, Drente,
Tysk Langhåret og Kleiner Münsterländer. Dommerne forklarede kort hvordan dagen ville
forløbe, og så var der mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi var inddelt i 2 hold,
som skulle på prøve på hver sit terræn.

Vi kørte med dommerne og testlederne ud til det terræn, som vi skulle være på, og så
gik vi i gang. I løbet af dagen skulle hundene skiftevis på slip, så dommerne kunne se
hvordan hundens søg og næsearbejde var.
Når vi så en hare, skulle hundene vendes væk, så de ikke kunne se hvilken retning haren
løb i, så dommerne kunne bedømme hundenes sporarbejde ved harefod. Desværre var
det noget småt med fuglene, da temperaturen var lav og vinden meget kold, så det var
ikke alle der var så heldige, at deres hund kunne få noget at tage stand for. Vores
terrænleder gjorde ellers en ihærdig indsats for, at vi kom på forskelligt terræn, så alle
hunde fik en chance for at kunne blive bedømt på alle de parametre der skulle
bedømmes på. Undervejs skulle hundene også testes for skud ved haglpatroner, for at se
om de var skudfaste. Hundene blev sluppet en ad gangen, og mens de så lavede
marksøg, blev der skudt to gange. Alle hunde blev bedømt skudfaste, hvilket jo er rigtig
dejligt. Derudover så var alle hunde virkelig gode til at samarbejde med deres fører, og
der var ingen der gjorde unødig og meget brug af fløjte, så vi fik alle 11 point for
samarbejde/lydighed.
Kennel Old Fowler havde 2 af
deres med. Tv Signe & Vera &
Sacha & Gin. Begge fik diplom
😊 Stort tillykke.
(billed og tekst red.)
For Gins vedkommende var
det tydeligt, at vi ikke har haft
trænet så meget på marksøg.
Dels fordi der ikke var et helt
så godt flow som man måske
kunne ønske, men også fordi
jeg er meget utrænet, så der
var lidt forvirring omkring
hvilken retning jeg skulle gå,
men det blev heldigvis bedre i løbet af dagen. På spor ved harefod synes jeg han klarede
det rigtig godt. Han fandt sporet og piskede afsted, men da han nåede til et naturligt
hegn, hvor haren var løbet igennem, stoppede han op. Efter at have løbet lidt frem og
tilbage ved hegnet, vendte han om og kom tilbage. På et andet slip langs et andet
naturligt hegn, fandt han frem til to agerhøns. Han stoppede kortvarigt, men fik ikke vist
en klokkeklar stand. Fuglene lettede og han løb efter dem. På vej tilbage, søgte han hen
til det sted, hvorfra de var lettet, og det var nok til, at dommerne kunne se, at han
havde anlæg for stand.

Vel hjemme ved mødestedet, skulle alle hunde tjekkes efter for at se, om eksteriør og
tænder var i orden, og det var det heldigvis. Vi bestod testen, så mit mål blev indfriet, og
endda med et godt resultat.
Jeg kan kun opfordre alle der har en
unghund, til at deltage i denne
unghundetest. Det giver en et specifikt mål
at træne mod, og det giver et super godt
billede af, hvad der med fordel kan trænes
lidt mere af, og ikke mindst hvilket materiale
man har med at gøre. Og så er det bare en
super inspirerende dag, hvor man møder
nye mennesker og opnår et rigtig godt
sammenhold.
Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang
med den videre uddannelse, så vi
forhåbentlig også består avlsanlægstesten til
efteråret ☺

Diplom til Gin, superflot og så fik
Sacha styr på hunden 😊 Han er
Meget træt og i drømmeland
(billeder og tekst red.)
Tak til Sacha at vi må følge hende
og Gin, vi glæde os allerede til
deres næste udfordring 😊

Aktiviteter
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. 20 61 62 92 (sms) eller på mail johanna@bjarupsogard.dk
Lørdag den 21. april 2018
- 13:00 - unghunde træning.
- 13:00 - Schweiss træning.
- 16:00 - afslutning.

Schweissprøver i 5-klub regi
Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag d. 28. april 2018 kl. 9.00 i Pamhule Skov,
Haderslev. Mødested: Knagsledvej 3, 6500
Vojens. Anmeldefrist: 20. april 2018
Deltager: Max 2 hold. Prøven er åben for andre racer, i
henhold til schweissprøvereglerne.
Der kan tilmeldes i 400/3t, 400/20t, 1000/20t både med klov og sprøjtespor (ingen
mulighed for rapportering). Dommer: Keld Petersen og Vagn Møller
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens.
Tlf. 29263985. justm@webspeed.dk
Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 6. maj 2018 kl. 9.00 i Uggerløse Skov. Mødested: Fås ved
tilmelding. Anmeldefrist: 20. april 2018
Deltager. Max 2 hold. Prøven er åben for andre racer i henhold til
schweissprøvereglerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t både med klov og sprøjtespor (ingen mulighed
for rapportering). Dommer: Uffe Bech Andersen og Kristian Graversen.
Prøveleder: Ida Thyssen telf. 20 71 22 68. ida.thyssen@hotmail.com
Man bedes selv medbringe spise og drikkelse, idet der ikke vil være mulighed for køb af
deslige.
Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres ved
henvendelse til DKK`s kontor eller ses på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. – 400m/20t 500kr. – 1000m/20t 850kr. Stambog og
vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( Hvis
resultatet ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Husk! Drenteklubben afholder schweiss træning den 21. april.
Mere info til schweiss eller sportræning http://www.schweisshund.dk/spor1.pdf
Og lidt mere info fra DKK angående Schweiss https://www.dkk.dk/kurser-prover-ogtraening/pr%C3%B8ver/schweisshunde
God fornøjelse 😊

Næste nyhedsbrev:
• Resultater fra UT Tølløse
• Indkald til generalforsamling
• Diverse indlæg fra medlemmer
• Spørgehjørnet
• Fra hundeejer til hundeejer
Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk

