
   

Nyhedsbrev Maj 2018 

 
Kære medlemmer så er vi kommet til Maj måned og alle er i forårs humør, haverne 

skal ordnes og plantes til og alt det andet, hvis man ellers er til det 😊 Man kunne nok 

også godt bruge meget af tiden på, at komme ud i naturen for at se alt det smukke 

omkring sig som vælter op af jorden, træer springer ud, flotte engarealer kommer til 
syne med deres smukke vilde blomster. Dyrene springer omkring på markerne og meget 
yngel kommer til. Men pas godt på det, hold hundene i kort snor, så der ikke bliver for 

meget forstyrelse derude i naturen. Husk også at nyder stilheden, når man snart drager 
ud på bukkejagten, alt det man hører og ser når man er stået op tidlig om morgen, det 

er den rene terapi 😉 

Vi ønsker alle Knæk & Bræk med Bukkejagten og vi håber at kunne videre give nogle af 

jeres oplevelser til vores medlemmer med selvfølgelig en god billeder af jer og bukken😊 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
I dette nyhedsbrev skriver vi om UT Tølløse, indlæg fra Sacha, generalforsamling og 
kommende aktiviteter. 

 
Næste nyhedsbrev udkommer omkring den 1. juni, deadline for dette nyhedsbrev, er 

fredag den 28. maj. Vi håber også at medlemmerne ville bidrage med nyheder, 
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 og til os alle, på forhånd tak ☺ 

 
 

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 



 

 

 

• Resultater fra UT 2018 
 
Anlægstest for unghund UT afhold søndag den 8. april 2018, Sjælland. 

 
Det var en super dejlig dag, solskin fra morgenstunden og alt ligner til at de skulle blive 

den første rigtige forårsdag, det var dejlig. God start på dagen, der deltog i alt 15 hunde, 
også en del fra Sverige, det jo nemt kunne komme til Tølløse. De 15 hunde var fordelt på 
3 hold, med 2 dommer og aspirant og terrænleder på hvert hold. 

Allesammen til at sørge for at dagen ikke gik til spilt. Deltagende racer var Tysk langhår, 
Gammel dansk, Kleiner Münsterlænder, wiemaraner og vores egen Drentsche Patrijshond 

😊 I alt beståede 13 hunde og desværre 2 som ikke bestået testen.  

Vi vil gerne siger mange tak til Henrik Raa Andersen og hans kone for en veltilrettelagte 
test og for jeres gæstfrihed, at i stiller jeres hjem til rådighed, det var skønt.  
 

 

Vores deltager med drentsche Patrijshond, Helena Lyckoskog med Old Foller´s Destroyer 
(SE) og Orla Reymond Jensen med Freya-Yssy v. d. Huetsche Grave. En Svendsker og en 

Hollander 😊 Begge hunde bestået testen, Destoyer med 53 point og Freya med 62 

point, stort tillykke til jer begge 2, godt gjort.  

 
 



 

 

 
 

Nu har der være i alt 7 drenter som har deltaget 
på UT, 5 i Odder og 2 i Tølløse. Og 6 er bestået, 
det synes vi er en rigtig god resultat som vi her i 

klubben godt kan være stolt af. Tak til alle jer som 
tog sig tid til at deltage og kigge på, både i Odder 

& Tølløse.  
Til næste år håber vi også at kunne have en par 
stykker med til UT.  

Også stort tak til avlerne for at vise interesse og 
sætte lidt fut i jeres hvalpekøber, for at vise at 

jeres hunde er lige så dygtigt som alle de andre.  
 
 

 
Her ses Helena og Destoyer lige at have en 

hyggesnak, efter en lang dag i markene. 

 
 
 

• En tur til Sverige for et godt formål - Af Sacha Holmquist Larsen  
 

Gin og jeg lovet den svenske Drente klub, at vi gerne ville komme og repræsentere racen 
til Jakthundens Dag i Åkulla søndag den 22. april. Jakthundens Dag startede for nogle år 

siden, og har siden vokset sig større og større for hvert år. Arrangementet er en dag for 
jagt- og naturinteresserede, som har mulighed for at komme og se de forskellige 
jagthunderacer, deltage i konkurrencer, se jagthunde i aktion og sidst men ikke mindst 

få noget frisk luft. Det hele løber af stablen i et naturområde, som også fungerer som et 
skisport sted. Det vil sige, at 

man får altså fuld valuta for 
naturpengene, for det var 
virkelig et smukt sted! Alt 

dette har til formål at 
indsamle penge, som 

udelukkende går til 
børnecancerfonden. De 
besøgende har mulighed for at 

donere et beløb i 
raslebøsserne der var placeret 

rundt omkring, sende et beløb 
via mobilen eller købe 
lodsedler til det store lotteri 

sidst på dagen. Det er gratis 
at deltage som udstiller, men 

også gratis adgang for de 
besøgende.  

Anders Carlsson med søde Bitte (som er dansk) og Gin ved vores stand. 

 

 
 



 

 

 
 

Hvorfor tage til Sverige for at hjælpe en klub 
der ikke er dansk, kunne man spørge sig selv. 
Tjo, hvorfor ikke? ☺ Dels er Drenten jo en 

dejlig race, som jeg bestemt synes bør 
fremvises, og på en dag hvor der er mere end 

10.000 besøgende, så er det jo et oplagt sted, 
og dels synes jeg da kun det er en fordel, hvis 

vi kan hjælpe hinanden på tværs af 
landegrænserne. Sidst men ikke mindst, så er 
det vanvittig god træning for Gin.  

Vi var f.eks. så heldige, at området bag vores 
stand var der apporteringskonkurrencen skulle 

foregå, så vi fik en omgang skud træning med 
i hatten. Vi fik hilst på og talt med en masse 
mennesker, der synes vores hunde lød som en 

spændende race. 
Jakthundens Dag fik i øvrigt på de 4 timer 

arrangementet varede indsamlet 105.000 
svenske kroner. Jeg tager gerne turen til 
Sverige for et godt formål en anden gang ☺  

 
 

 
(Billede er lånt af SDPK facebook side) 

 
Og som Svenskerne har skrevet på deres facebook side – red. 
Svenska Drentsche Patrijshondklubben - SDPK 

22. april 2018 
Efter att vi för tredje året i rad har representerat rasen på Jakthundensdag, kan vi bara 

konstatera att kunskapen och intresset för rasen bara ökar. Tack till Sacha och Gin för 
att de gjorde sig besväret att åka från Köpenhamn och tack alla ni som stannade och 
pratade! 

 
 

 
For mere info www.jakthundensdag.se – red. 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/Svenska-Drentsche-Patrijshondklubben-SDPK-980381862005438/?hc_ref=ARTbaa36ObceEKtLDq-Evc-Vu3pnaU_SjtSpbpDZXtLt3-m4XytFFOwyL0d9rgnvY7E&fref=nf
http://www.jakthundensdag.se/


 

 

 
 

• Udstilling er kun for arrogante mennesker med små hunde, eller hvad? - 
Af Sacha Holmquist Larsen  

 

Sådan møder jeg mange kommentarer, når jeg fortæller, at jeg går på udstilling med 
Gin. Hvis folk da overhovedet kommenterer, og ikke bare nøjes med at sende et blik der 

næsten siger ”Det er en jagthund, vel ikke en pyntedukke?” – og jo, han skal da gerne 
ende ud med at blive en forrygende jagthund, men derfor kan jeg godt tage på udstilling 
alligevel ☺  

”Nå, men er folk så ikke bare arrogante til sådan en udstilling?” – næ, det synes jeg ikke. 
Jeg har kun mødt venlige og hjælpsomme mennesker, der er søde til at heppe og bakke 

op, selvom man slet ikke har samme race. Alt sammen noget der er med til at give en 
rigtig god dag.  

Folk tror desværre ofte, at der ikke ligger noget træning forud for sådan en udstilling. 
Men det gør der i høj grad. Hunden skal kunne stilles op (af sig selv), så den placerer 
sine ben og krop bedst muligt, og dermed fremstår helt fantastisk. Den skal kunne blive 

rørt ved af en fremmed. Den skal kunne bevæge sig i det rigtige tempo, og føreren skal 
kunne få det hele til at spille på én 

gang. Ringtræningen som ligger forud 
for udstillingerne er super god træning 
for både hund og fører. Der kræves 

fuld fokus, selvom der er andre hunde 
(og jeg kan godt garantere, at de 

hunde der har meget pels der stritter, 
de er meget interessante), og hunden 
lærer at blive berørt og få tjekket 

tænder af andre mennesker, alt 
sammen noget der bidrager til en 

velfungerende og samarbejdsvillig 
hund. 
Jeg synes min hund er hamrende flot, 

og jeg elsker at vise ham frem, og så 
er det også en rigtig god reklame for 

racen. Jeg har brugt rigtig meget tid 
på at træne, så jeg glæder mig til at 
vise ham frem i Roskilde i maj måned 
☺  
Hermed en opfordring til jer andre om 
at komme ud og vise jeres flotte 
hunde frem. Det er aldrig spildt tid, da 

I har været sammen med jeres hunde, 
og (forhåbentlig) haft en rigtig god 

dag! Vi skal i hvert fald nok være søde 
ved jer, og sørge for at hjælpe, hvis 
der er brug for det ☺ 

 
Et velfortjent hvil efter fremragende præstation i ringen. Placeret som ”Bedste hvalp i 

racen” i Herning, november 2017 

 
 



 

 

 
 

• General Forsamling 2018 

 
Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkalder hermed til ordinær generalforsamling  

søndag d. 17. juni 2018 kl. 14.00 (efter DDPK udstillingen)  
Generalforsamlingen vil blive afholdt på Bjarupgårdvej 14a, 8600 Silkeborg.  
For mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-

generalforsamling/836_ddkp-generalforsamling-2018.pdf 
 

 

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 19. Maj 2018 
- 13:00 - unghunde træning. 
- 13:00 - apporterings træning. 
- 16:00 - afslutning. 
 
Lørdag den 2. juni 2018   
DDK og DDPK afholder hundens dag, fra kl. 13 til 16 – kom og vis jeres Drente frem. 
- 13:00 - unghunde træning. 
- 13:00 - apporterings træning. 
- 15:30 - ringtræning 
- 16:00 - afslutning. 

Hundens dag den 2. juni - http://www.dkkhundensdag.dk/event/dansk-drentsche-patrijshond-klub 

 
 

• Invitation til DDPK apporteringsprøve 2018 
 

Hvornår: lørdag den 16. juni. 
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg. 
 

Lørdag den 16. juni afholder DDPK den årlige apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om 
KFJ`s apporterings-pokal. Der dømmes efter DJU´s Fælles Markprøve Regler.  

Tilmelding skal ske på hundeweb under DJU apporteringsprøve, tilmeldingsfrist den 11. 
juni ☺ for mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-

apporteringspr%C3%B8ve/838_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf 

         

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-generalforsamling/836_ddkp-generalforsamling-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-generalforsamling/836_ddkp-generalforsamling-2018.pdf
mailto:johanna@bjarupsogard.dk
http://www.dkkhundensdag.dk/event/dansk-drentsche-patrijshond-klub
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringspr%C3%B8ve/838_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringspr%C3%B8ve/838_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf


 

 

 
 

• Invitation til Certifikat udstilling 2018 

 
Det er den tredje gang at vores klub selv afholder udstilling. Vi håber det bliver en succes 

og at i vil bakke op om det. Begivenhed afholdes sammen med vores årlige Drente 
weekend. 
 

Hvornår: søndag den 17. juni. 
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg. 

Start tidspunkt: kl. 10:00 
For mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-

ddpk/817_certifikat-udstilling-ddpk-2018.pdf 
 

      
Tilmelding til denne udstillinger skal ske på www.hundeweb.dk  

 
• 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.  

 
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 ☺  

For mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-

ddpk/817_certifikat-udstilling-ddpk-2018.pdf 
  

 
Næste nyhedsbrev: 

• Apporteringsprøve 
• Certifikat udstilling 

• Drenteweekend 
• Diverse indlæg fra medlemmer 

• Spørgehjørnet 
• Fra hundeejer til hundeejer  

 
Med venlig hilsen 

Webmaster  
webmaster@drenteklub.dk 
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