
   

Nyhedsbrev 2018 

 
Kære medlemmer, nu er året omme og 2019 har meldt sin ankomst.  

En ny start på det nye år kan tit have mange forventninger. Forventninger 
om lidt ekstra, også fordi det er 20 års jubilæum i år 1999-2019 

I år skal vi fejre at klubben har bestået i 20 år med alt hvad det indebære. 

Speciel til Drenteweekend vil vi gøre noget ekstra for vores medlemmer 😊 

 

I denne udgave skriver vi om Drenteweekend, apporteringsprøve, certificat 
udstilling, AT for unghunde, Jagt & Mennesker på Hjerl Hede og fælles 

foreningsjagt. 

 
Vi håber stadigvæk, 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 ikke os – webmaster - sidde alene med at lave et 
nyhedsbrev til alle jer. Klubben er der for os alle og til alle os, på forhånd 

tak. 
 

 
Siden sidst ☺ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 



 

 

Drenteweekend 2018, som blev afholdt lørdag den 16. og søndag 17. juni. 
Det startede allerede godt ud om fredagen, det blev en hyggelig aften. Nogle 

stillede an til overnatning og andre kom lige forbi for at hilse på. Og så var 

vejrguderne igen med os i år, tørvejr er bedst for alt ting der forgå udendørs 

😊 

• Apporteringsprøve 

Lørdag morgen var der fælles 

morgenmad kl. 08:00 og 
derefter skulle vi starte med 

apportering omkring kl. 09:00.  

 

Vi havde i alt 14 tilmeldinger, hvoraf alle 
var Drenter, sikke en dejligt fremmøde. 

Mange var nye og havde aldrig prøvet at 
være med til en apporteringsprøve før. 

Men med vores erfaren dommer og hans 

hjælper, fik alle en meget lærig dag.  
 

 
 

I alt 3 discipliner, som er apportering af fjervildt, kanin og and fra vand.    

Disse 3 discipliner som er nogle gange er nemme og andre gange går det 
helt galt. Og selvom man har trænet og disciplinerne er bleven øvet mange 

gange, kan det komme bag på en, at lige i dag, så lykkes det ikke helt som 
man havde forventet, øv.  

 
 

 



 

 

 
 

Og selvom man dumper og ikke består prøven skal man huske at det jo er 

en god omgang træning. Dagen var jo afsat til det samme. Alle 3disipliner 
må man deltage i, også selvom man ikke var kommet helskinet igennem den 

foregående. Vores dommer Kim Andersen var med hele vejen og forklarede 
rigtig godt, hvordan det skulle forgå og hvad man måske skulle arbejde lidt 

mere på. 
 

Vi havde 3 Drente med fuldt hus, 10 kanin, 
10 på vand & 10 på due bane, stort tillykke 

til Johanna og hendes hund Bendsen (Siko) 
som var ungste hund af de 3 med 30 point, 

super godt gået. Så de fik den store 
apporterings vandrepokal med sig hjem. 

 
I alt bestod der 10 drenter: 

Mille DK00184/2016, 25 point 

Mikka DK05911/2015, 25 point  
Dixie DK08198/2015, 29 point 

Chako DK08508/2010, 29 point 
Eros DK09746/2009, 30 point  

Bendsen DK10905/2016, 30 point 
Macon DK10906/2016, 29 point 

Maggie DK14347/2008, 30 point 
Njord DK17882/2015, 28 point 

Bitte SE48183/2016, 28 point 
 

Dommer kim Anders og Johanna Jongstra, som lige har fået overrakt 
vandrepokal, Tillykke. 

 

Billeder fra Drenteweekend? se på de 3 sidste sider fra nyhedsbrev 😊 

 

Efter apporteringsprøven er der fælles 

frokost som alle nyder ude i det gode 
vejr. Vores medhjælpere i køkken 

Lotte, Charlotte, Mette & Else Marie 
har virkeligt gjort et godt stykke 

arbejde og sørger for at alle blev 

mætte 😊 Super dejligt, tak for jeres 

store indsats. 

 
Folk hyggede sig og fik mange nye 

bekendtskaber på tværs af 

landegrænser 😊 Og selvfølgelig en 

god snak om deres hunde. 

 



 

 

 
• Jagtstien 

Om eftermiddagen var der hygge på høj plan, Knud Flemming & Mogens 

havde, ligesom sidste år, lavet Jagtsti som alle kunne deltage i, såsom små, 
som store og med eller uden hund. Der var spørgsmål om jagt & natur, 

skydeskiver til bue & pil, luftbuks. Alle havde det vældigt sjovt selvom det 
regnede rigtig meget lige på dette tidspunkt.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

 
Charlotte med børnene, Nicolai &  

Annabel. Godt at have regntøj på 😊 

         
         

 
 

Mogens i dyb koncertration  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Resultatet ligger på bord, alle venter på resultaten, Mogens uddeler 

medailjer 😊 

 
 



 

 

 
 

1. vinder familien kofod, Mette, Emilia & henrik 

 
 

 

 

2. vinder Oldfowlers hold, Sverige 
 

 
 

 
 

 
3. vinder The Dutch team 
 

 

Og så var der fælles hygge med kaffe & kage efter jagtstien er overstået 😊 

 

 

Det var Charlotte der bagte lækre kager til alle os, vi takker mange gange, 

vi elsker jo kage til kaffen 😊 😊 😊  

 

 
 



 

 

 
 

Og Selvfølgelig er der også massa af plads til børnene indedørs og udendørs 

til at være på, Tegnefilm, tegne på fliser, vandleg og meget mere må de 

deltage i 😊 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
• Fælles Grillaften 

Om aftenen havde vi fælles spisning for alle medlemmer som havde lyst til 
at deltage. Den Hollandske dommer Gertie Colaris var også inviteret 

sammen med hendes veninde.  
 

  



 

 

 
• Certifikat udstilling 

 

Om søndagen var det 3. gang, at vi selv 
afholdte vores Drente udstilling.  

I år var Gertie Colaris inviteret til at 
bedømme vores Drenter.  

Der var nogenlunde godt vejr, enkelte var 
lidt uheldig at blive bedømt i styrt regn. 

Se billede med Johanna & Bendsen (Siko) 
 

Men ellers var det godt, det gør det meget 
nemmere at afholde et udendørs 

arrangement.  Og heldigvis var der mange 
tilmeldinger, fra hvalp til senior og også et 

helt kuld unghunde og deres forældre blev 
fremvist.  

Og så havde Drenteklubben igen barn & 

hund fremvisning med. Det var rigtig 
sjovt og inspirerende at se alle børnene 

gøre en suverænt god indsats og 

opvisning, stor tak for det 😊  

 

Bedømmelsesforløbet 

Oftest bedømmes babyer og hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes 
hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og 

championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”. 

Klasser  
Babyklassen 

(uofficiel klasse) er 

for hunde fra 3-6 

måneder.  

Hanner Old 

Fowler's Chaplain SL 

(TV) 
 

Tæver Old Fowler's 

Calamity Jane SL og 

bedste hvalp (TH) 
Gertie, Charlie (Nika) & Loraine    Jane & Kate 



 

 

 
Juniorklassen Hanner er for hunde fra 9-18 

måneder.  

DK12198/2017  

Old Fowler's Cold Gin Exc.JK 

Plac.1 CK 3.BHK 
  

Åben klasse Hanner er for 
hunde, der er mindst 15 

måneder.  

DK17881/2015 Balder ÅK 

Plac.2 

DK10904/2016 Mosehøjs Erci 

Isak Exc. ÅK Plac.1 CK 4.BHK 

Gin & Sacha        Isak & Charlotte 

 
Balder & Allan 

 
Brugshundeklassen Hanner er for 

hunde, som har bestået en 
brugsprøve, der giver adgang til 

brugshundeklassen. 

Minimumsalderen for at deltage i 
brugshundeklassen er 15 måneder.  

DK10905/2016 Mosehøjs Erci Bendsen Exc. BK Plac.1 

CK 1.BHK CERT BIM 
 
Veteranklassen Hanner 

er for hunde over 8 år. 
Hunde, der er tilmeldt 

veteranklasse, kan ikke 
tildeles CACIB. 

DK03751/2010 Diesel V. 't 

Arrêt Exc. VTK Plac.1 CK 

2.BHK BIK    Bendsen & Johanna 
 
 

 
Diesel & Else Marie 
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Juniorklassen 

Tæver er for hunde fra 

9-18 måneder.  

DK12755/2017 Old 

Fowler's Hotter Than 

Hell Exc. JK Plac.1 CK 4.B 

 

 
DK16238/2017 Bessi 

Exc. Plac.2  
 

 
 

 
 

Vera & Signe       Bessi & Knud Flemming 
 

Åben klasse Tæver er for hunde, der er mindst 

15 måneder.  
DK05911/2015 Mosehøjs Diemal Mikka Exc.ÅK 

Plac.1 CK 2.BTK 
 

Mikka & Claus 
 

 
 

Brugshundeklassen Tæver er for hunde, som 
har bestået en brugsprøve,  

der giver adgang til brugshundeklassen. 
Minimumsalderen for at deltage i 

brugshundeklassen er 15 måneder. 

SE48183/2016 Mosehøjs Erci 

Bitte  VG.BK Plac.3 

 

Dommer sammen med Bitte & 

Anders. 
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DK13490/2013 Mosehøjs Busmal Molly 

VG.BK Plac.4  

Anne Mette & Molly 

 

SE29505/2013 Old Fowler's Jessie 

Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK R.CERT 

 

 

  Felicia & Jessie 

 

DK08512/2010 Mosehøjs Amfri Pascha Elvira 

Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR 

 

Knud Flemming & Pascha 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dagens Bedste hund blev  
Mosehøjs Amfi Pascha Elvira og 

bedst hanhund blev Mosehøjs Erci 
Bendsen, her sammen med den 

hollandske dommer Gertie Colaris 😊 

javascript:window.opener.parent.parent.getHund('DK13490/2013');
javascript:window.opener.parent.parent.getHund('SE29505/2013');
javascript:window.opener.parent.parent.getHund('DK08512/2010');


 

 

Avlsklasse 
Far, mor og 

søskende stillede op i 

denne klasse, så 
man få en god 

bedømmelse af 
kuldet.  

 
Dommernes udtale: 

Far & Mor har 
videregivet deres 

kvaliteter til deres 
afkom. Begge 

forældere er af 
excellent udseende, 

Gode proportioner af 
krop & hoved, 

excellent bevægelse. 

Fint karakter. 
”To søskende, 14 måneder af alder. Begge er excellent udseende, godt 

udviklet krop, med godt proportioner i krop og hoved, et godt mandligt og 

feminint hoved. Fremragende bevægelse fint Karakter for begge søskene 😊 

Så alt I alt en Excellent kuld – Stort tillykke til Old Fowlers kennel 

 

 

Det er her hvor vi 
mødes og hygge os i 

selskab med andre 
Drente og deres 

ejer. Får os en 
hygge snak og så 

nyder vi sol og 

sommer 😊 

 

 
 



 

 

 

Juniorhandling, som også kaldes Barn og hund opvisning 😊 

Det går ud på at specielt Barn & hund viser, at der er et samarbejde mellem 

dem. Hunden skal være lydig og nem at overdrage til barnet. Og så skal 

barnet viser, at man kan få noget godt ud af dette samarbejde. I dette her 
tilfælde er der selvfølgelig tale om at vise hunden frem foran vores dommer. 

 
Felicia Carlsson med 

Jessie 
 

Nicolai Paulmann med 
Bitte 

 
Men alle børnene gjorde 

det utroligt godt og man 
kunne se at det ville 

gerne vise hundene frem 

på bedst mulig vis 😊 

Alle havde godt styr på 

deres hunde. 

Måske 4 nye hundefører? 
Det kunne være skønt og 

forhåbentlig ses vi igen til 

næste år 😊 

Annabel Paulmann 

med Pascha 
 

Tea Christensen 
med Balder 

 
Men der skulle jo 

vælges en som var 
lidt bedre den alle 

de andre. 

 Det blev Felicia 
med Jessie, Stort 

tillykke til jer to 😊   

 
Stor tak til alle juniorhandlers, 

supergodt fremvisning 😊 

 
 



 

 

 
 

Generalforsamling - Som blev afholdt lige efter udstillingen. 
Efter alle mennesker have fået en velfortjent frokost, kom vi godt i gang.  

Der blev valgt en dirigent, som Peter Schmidt fik æren for.  
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Valg af 2 stemmetællere  

4. Fremlæggelse af formandens beretning, til godkendelse. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses 

af ansvarsfrihed (decharge).  

6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent  

7. Behandling af indkommende forslag.  

8. Valg til bestyrelse På valg er:  

Johanna Jongstra (modtager genvalg) 

Else Marie Munk (modtager genvalg) 

Ken Pedersen (modtager genvalg) 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: 

Knud Flemming (revisor) 

Keld Harboe (revisorsuppleant) 

10. Eventuelt 

11. Indkommende forslag: Ingen. 

 

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-
generalforsamling/847_referat-2018.pdf 

 
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen samlet og konstitueret. 

Formand:    Johanna Jongstra 
Næstformand:   Niels Peter Jacobsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Allan Bo Kristensen 
Else Marie Munk 

Ken Pedersen 
 

Tak for god ro og orden under generalforsamling og en dejlig livlig snak om 

alt løst og fast angående vores hunde, oplevelser og meget mere ind i 
mellem.  

Og så blev der takket for Lottes stor indsats under hele Drenteweekend & en 

stor tak til værtsparret for en veltilret lagte weekend. Tusind tak for det 😊 

 

Formand takker af og ønsker alle en god sommer og mange gode oplevelser 
med jeres familie og hunde. Og tak for en superdejlig weekend med mange 

spændende hunde og lige så mange gode oplevelser. Og til næste år skal 
det være på samme sted, med forhåbentlig lige så godt vejr, kom godt hjem 

og vi ses 😊    

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/24-generalforsamling/847_referat-2018.pdf
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At – Avlstest  

Hvor UT finder sted om foråret, følger AT i sept.-okt. måned. Begge prøver 

skal være gennemført før hunden er 2 år. For mere information gå til: 
http://jagtbrugshunde.dk/home/about/index.html  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

AT´s formål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, 

samt evne til at samarbejde med fører, med henblik på egnethed og 
brugbarhed som jagt og avlshund.  

 

Selve træningen kom godt i gang og alle hunde 
blev presenteret for alle opgavene der skulle 

udføres og hundeførerne fik set hvad det var 
testen gik ud på.  

Der var 3 drenter tilmeldt til AT ved Mariager og 
vi havde selvfølgelig høje forventninger, men 

desværre var der en enkelt som ikke bestået ☹ 

Men alt i alt fik vi alligevel afprøvet unghundene. 
Og alle 3 viste sig som at være meget flittige, 

arbejdsvillige og glade jagthunde, mere end klar 
til den kommende jagtsæson som vores deres 

jagtkammerat.  
 

Man skal altid huske at den tid man har 
investeret i at træne, selvom man ikke består 

testen 100 %, så er den kvalitets tid sammen 

med jeres kommende jagthund aldrig tabt. 
Vera skal tjekke tænder 

 
Old Fowlers Cold Gin sammen med 

Fører/ejer Sacha Holmqvist Larsen. 
Anlægsfag 97 point dressurfag 45 

point i alt 142 point, bestået 
 

Bessi sammen med Fører/ejer Knud 
Flemming Madsen. 

Anlægsfag 91 point dressurfag 35 
point i alt 126 point, bestået 

 
Old Fowlers Vera sammen med 

Fører/ejer Signe Block. 

Anlægsfag 87 point dressurfag 42 
point i alt 111 point, ikke bestået 

 
Bessi & Knud Flemming gøre klar til 

kanin slæb 
 

http://jagtbrugshunde.dk/home/about/index.html


 

 

Vi vil gerne siger mange tak til Leif Nielsen for 
en veltilrettelagt prøve og dejlig husly med 

god mad og super dejligt selskab og tak til 

dommerne, en  rigtig lærerig dag for os alle. 
 Tillykke til deltagerne. 

 
Vera apportere fra vandet og 

er slæb med and i enden. 
 

 
Hjerl Hede – Jagt og mennesker på Hjerl Hede. 

Det er lige som med Gram Slot en hel masse aktiviteter for hele familien og 
rigtig hyggeligt. Har lige lånt enkelte billeder fra deres facebookside. 

Fremvisning af alle jagthunde, Børnene hjælper til, falkejagt 

 
Om lørdagen var Niels Peter, Jørghild  Jacobsen og 

Jørn Høj til stede og om søndagen var Jørn Høj, 
Joris Broekman, Lorain Ten Damme og formanden 

ud og vise hundene frem og laver lidt apportering. 
 

En hyggeligt weekend men der var ikke så mange 
fremmøde. Vejret har heller ikke været alt for godt.  

Måske bliver det bedre til næste år, vi må se det an. 
Mange tak til alle som har hjulpet denne weekend 

med deres hunde  
 



 

 

 
Fælles Foreningsjagt  

Vores fælles jagt for medlemmer blev 
afholdt lørdag den 6. oktober og var igen 

et vel besøgt arrangement fra 
Drenteklubben. Vi startede med fælles 

morgenmad og parole, og så var der 

afgang til jagt terrænet. Vi havde dejligt 
vejr og fik en god dag ude i raps-markene. 

Det var agerhønsene vi gik efter i første 
omgang men alt hvad jagtloven tillod var 

også med i spillet 😊 Godt hundearbejde er 

jo det vigtigste på vores fælles jagt og som 
vi kunne fornemme, var der enkelte 

unghunde som gjorde et meget godt 
stykke arbejde, og deres ejer/fører var 

stolte af at se hvad de kunne. Efter jagten 
& vildparade var der varm suppe til alle 

deltagerne og det kunne vi lide. Super 
dejlig dag og tak til alle jer som bidrog til 

det, håber vi ses igen til næste år.    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
P.s. – Drente træning 

 
Skriv til webmaster@drenteklub.dk - hvis der er flere som gerne vil afholde 

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 formand@drenteklub.dk  

 
Lørdag den 9. februar 2019 

- 13:00 - unghunde træning til UT. 
- 13:00 - Mark træning. 

- 16:00 - afslutning. 

 
Lørdag den 23. februar 2019 

- 13:00 - unghunde træning til UT. 
- 13:00 - Mark træning. 

- 16:00 - afslutning. 
 

Lørdag den 9. marts 2019 
- 13:00 - unghunde træning til UT. 

- 13:00 - Mark træning. 
- 16:00 - afslutning. 

 
Lørdag den 13. marts 2019 

- 13:00 - unghunde træning til UT. 
- 13:00 - Mark træning. 

- 16:00 - afslutning. 

 

Til næste nyhedsbrev, som kommer midt i februar 😊 

 

• Aktivitets Kalender, første halvår. 
• Diverse indlæg fra medlemmer 

• Spørgehjørnet 
• Fra hundeejer til hundeejer  

 
Med venlig hilsen 

Webmaster  
webmaster@drenteklub.dk  
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Tak for denne gang 


