
  

Nyhedsbrev Juni 2018 

Kære medlemmer så er vi kommet til Juni måned og vi kan igen snakke om vejret, 

solskin over Danmark, ingen regne i sigte, alt er knastør ☹ Ikke lige det vi havde 

forventet at komme i den anden situation hvor vi trænger virkeligt til at få en del regn og 

det kan ikke går hurtig nok. 😊 Men solen bringer også glæder, vandglæder speciel når 

hundene skal lære at svømme, som finder ud af hvor dejligt det er at blive kølet af i 

vandet. Folk tager til stranden og der kan vi nu allerede fornemme at vand temperaturen 

er meget behageligt at svømme i 😊 Men.. vi kan ikke undvære lidt regn i ny og næ. 

 

     
 
I dette nyhedsbrev skriver vi kun om den kommende Drente weekend som afholdes den 
16. & 17. juni – om aktiviteter og generalforsamling.  

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

fredag den 28. juni. 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 
 

 



 

 

 
 

Invitation til Drente weekend 2018 
  
Traditionen tro afholdes Drenteklubben Drenteweekend en gang årlig og sådan bliver det 

også i år.  Husk! - tilmelding slutter den 11. Juni 2018 
  

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.   
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 
  

  
  

Fredag den 15. juni  
Indkvartering fra 16:00   

Fælles spisning omkring kl. 19:00 og bålhygge ☺  

Kom gerne forbi, selvom man ikke overnatte i telt/campingvogn eller hos Frank & Lotte. 
Alle er velkommen, men pladsen lukker kl. 23:00  

  
Om lørdagen afholdes DDPK den årlige apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om KFJ`s 
apporteringspokal. Tilmelding til denne prøve foregå på Hundeweb.dk 

For mere info http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-
apporteringspr%C3%B8ve/839_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf eller på 

forsiden af www.drenteklub.dk 
 

 
 
Dagens program: 

Lørdag den 16. juni                                
kl. 08:00 - Fælles morgenmad.  
kl. 09:00 - DDPK apporteringsprøve (Husk! - tilmelding slutter den 11. Juni 2018) 

kl. 13:00 - Fælles frokost.  
Og der efter overraskelse af KFJ´s apporteringspokal til dagens bedste hund. 

 
 

 

http://www.dan-mix.dk/dk1.html
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringspr%C3%B8ve/839_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringspr%C3%B8ve/839_ddpk-apporteringspr%C3%B8ve-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/


 

 

 
 

Eftermiddags hygge 😊 

 
Omkring kl. 14 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 😊 Selvom man ikke har tilmeldt sig i formiddags 

arrangement, må man gerne deltage med eftermiddags hygge, det er helt gratis og alle 
er velkommen. 
 

Omkring 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.  

 

Aftens hygge 😊 

 
Omkring kl. 19:00 er der fælles aftensmad – Grill mad med diverse tilbehør. Her er det 

nødvendig at have sig tilmeldt for at vi har nok at spise 😊 og senere på aften er der 

uddeling af den officielle titel klubvinder – Årets Drente og Årets unghund 2017.  

 
Her har vi også inviteret den Hollandske dommer som skal dømme på vores certifikat 

udstilling om søndagen. Kom at få en sank med hende om vores Danske Drenter. 
 

                                                                                                                                         

 
  
Dagens program: 

Søndag den 17. juni                                
kl. 08:30 Fælles morgenmad.  
Kl. 10:00 start på udstilling (Husk! - tilmelding slutter den 12. Juni 2018) 

Tilmelding til vores certifikat udstilling foregå på hundeweb.dk 
For mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-

udstilling/845_certifikat-udstilling-ddpk-2018.pdf  
 

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-udstilling/845_certifikat-udstilling-ddpk-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/31-ddpk-udstilling/845_certifikat-udstilling-ddpk-2018.pdf


 

 

 
 

Derefter Barn & Hund opvisning, gratis deltagelse og tilmelding på selve dagen. Alle 

børnene der deltager, får en præmie for at deltager 😊 

 
Og til sidst er der tid til avlstræf, hvalpe som er født i 2017, skal mødes sammen med 

deres forældre til fremvisning og bedømmelse. Det er gratis at deltager. 

Efter udstilling er Drenteklubben vært for fælles frokost og så er der også tid til lige at 
snakke færdig om udstilling og at siger farvel til den Hollandske dommer, vi glæder os. 
 

Omkring kl. 14:00 starte vi på vores årlige generalforsamling og kan forhåbentlig afslutte 
kl. 16:00 

For mere info - http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-
generalforsamling/836_ddkp-generalforsamling-2018.pdf 
 

  
Under hele arrangementet kan der kunne købes øl og sodavand, samt vin til 

fællesspisning og evt. overskud går til klubben.  
 

Invitation til Drente weekend 2018 (Husk! - tilmelding slutter den 11. Juni 2018) 
 

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

ddpk/820_drenteweekend-invitation-2018.pdf 
 

Hvis man kun deltager i apporteringsprøve om lørdag kan man bestille morgenmad & 
frokost 75,- pr. person 
Hvis man kun deltager i udstilling / generalforsamling om søndagen kan man bestille 

morgenmad & frokost for 50,- pr. person 
Hvis man kun kan deltage i fællesspisning lørdag aften, kan man bestille plads for 125,- 

pr. person og halv pris til børn.  
 
Men husk at tilmelde jer til Morten Overgaard, moove@mariagerfjord.dk og betaling for 

kun lørdag eller søndags deltagelse kan ske på selve dagen. Se invitation til Drente 

weekend.😊 
    

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
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/820_drenteweekend-invitation-2018.pdf
http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/820_drenteweekend-invitation-2018.pdf


 

 

 

 

 

Næste nyhedsbrev: 

• Alt om apporteringsprøve 
• Alt om certifikat udstilling 

• Alt om Drenteweekend 
• Alt om generalforsamling 

• Diverse indlæg fra medlemmer 
• Spørgehjørnet 

• Fra hundeejer til hundeejer  
 

Med venlig hilsen 
Webmaster  

webmaster@drenteklub.dk 

mailto:webmaster@drenteklub.dk

