Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Nyhedsbrev April 2019
Kære medlemmer, så er vi allerede nået til april måned, hold da helt op
som tiden flyver. Det er sket en del siden sidst og det vi vi gerne skrive lidt
om. Vores egen forårs markprøve og UT for unghunde 😊
Og så håber vi stadig 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 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
DDPK forårsmarkprøve 2019
Den blev afholdt lørdag den 30. marts under rigtig gode vejrforhold. Der
deltog i alt 12 hunde hvorfra 7 var Drente, 3 Tysk ruhår og 2 Weimaraner,
noget af en broget flok. Men vi havde en rigtig dejlig dag og alle folk som
var tilstede hyggede sig med hinanden.

2 unghunde med deres fører,
Peter med Saga & Knud
Flemming med Bessie

At det så ikke altid lykkes for os alle at blive
præmieret er jo ikke pga. manglede fugl på
terrænet Alle hunde fik change for fugl og en
enkelt af unghundene blev nok lige snydt for
en præmiering, desværre. Bessie havde rigtig
flot stand men pga af en misforståelse ville
dommer ikke præmiere den situation.
Anders & Jessie, Peter S. & Macon
Vi gik igennem rapsmarke næsten hele dagen
og hundene synes at var rigtig dejlig. Mange
hunde havde stand for agerhøns som ikke blev til en præmiering. Det lykkes
dog for 3 hunde at få en 1., 2. og 3 præmie med hjem. 2 Tysk ruhår & en
weimaraner, stort tillykke til jer.
Desværre var det ikke nogen af Drenterne som
blev præmieret ☹ Vi prøvede ihærdigt, men
sådan er livet. Der var en del nye hundefører,
det var dejlig at se og forhåbentlig var det en
lærig dag også for dem. Peter Munk Andersen
som var med for første gang med Saga (10,5
mnd gammel) blev belønnet med
opmuntringspokal og velfortjent 😊
Desværre er harepokalen ikke delt ud (lavet af
chokolade), ingen hund løb efter hare 😉
Vi vil meget gerne siger tusind tak til alle
deltager, dommer og dem som kiggede forbi for
en dejlig dag ude i markene.

Og ikke mindst en stor tak til
vores altid dejlige medhjælperne
Lotte & Jørghild som altid står
klar hver gang DDPK afholder en
arrangement, tak for jeres gode
service med kaffe og kager, mad
og vand 😊 Og tak til Dorthe for
den dejlige kage hun havde bagt

Christina & Mira

Anders & Bitte

Johanna & Bendsen, Anders & Jessie

Anlægstest for unghund – UT Odder

Så blev der også afholdt UT i Odder søndag den 31. marts.
Hvor i alt deltog 7 Drente, 1 Tysk Langhår & 1 weimaraner.
Dejligt solskin fra morgenstunden og op ad dagen kommer temperaturen
over de 10 grader, super dejlig. Og alle kommer lidt i forårs humør 😊
Vi var på 2 hold, den ene på
Sophienlund og den anden på
Gammelgaard.

Begge holdene havde lidt problemer
med at få stand i deres unghunde.
Det er desværre også derfor at
mange hunde ikke kunne fuldføre
testen. Selvom alt det andet var til
UG. 2 hunde bestod, fordi disse to
opnåede at få stand for fasan. Heine
med Fenris & Arne med Cuba

Der var en del agerhøns på terrænet som ikke blev udnyttet, desværre.
Vi takker alle for en dejlig dag ud i
markene med lidt blæst og meget
sol. Harene og fasanerne havde
valgt at være i skoven den dag,
bestemt ikke en dårlig valg for
dem. Men vi fik alligevel udnyttet
en par harer og fuglevildt på
terrænet.

Tusind tak til Petra & Henk Smid som
har sørget for at vi var gæst hjemme i
Gosmer. Uden jeres hjælp har vi ikke
haft muligheder for at afholde sådan
en stor prøve. Og stor tak til
terrænleder og dommer
Hmmm lækker kage 😊

Her få i enkelte stemnings billeder fra UT
Odder.

Tak til Loraine, Petra og
Johanna for de flotte
billeder 😉

Aktiviteter Maj & Juni 2019
Riffelskydning – den 4. maj på Herning Jagtcenter
For mere info:

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/861_riffelskydning2019.pdf

DDPK Apporteringsprøve – den 15. juni.
For mere info:

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/13-apporteringspr%C3%B8ve/855_ddpkapporteringspr%C3%B8ve-2019.pdf

DDPK Jubilæums Certifikat Udstilling - den 16. juni
For mere info:

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/862_certifikat-udstillingddpk-2019.pdf

Drenteweekend – den 15. & 16. juni.
For mere info:

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/30-drenteweekend/853_drenteweekendinvitation-2019.pdf

DDPK Generalforsamling – 16. juni.
For mere info:

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/863_ddkpgeneralforsamling-2019.pdf

Kære alle
Hjælp med at finde en senior bolig til vaks, hans ejer Jens skal flyttes, også
til en senior bolig og skal derfor af med hans trofaste følgesvend Vaks.
Tage selv kontakt til Jens hvis i er den rigtige. Vi ved godt at det ikke er den
allebedste løsning for en gammel hund. Men det løser jo ikke problemet.
Drente, hanhund, 11 år. , m. stamtavle
Vores Drente Vaks søger nyt hjem. På trods af
et være en ældre herre, er han en fantastisk
charmetrold og fuld af krudt og energi. Han har
levet sit hundeliv på landet med enlig ejer, og
derfor er Vaks også en lidt reserveret hund, og
det tager tid før han accepterer fremmede. Bag
genertheden gemmer der sig dog masser af
omsorg, kærlighed og en stor glæde for
kontakt. Han trives bedst udendørs med stor
plads, spiser al slags mad og elsker at være
med i både skov og på strand og elsker bare at
få lov til at være med hvor hans familie er.
Vi forærer ham væk til rette familie/par/dig, der
kender til racen Drente og ved hvad, det
kræver at give en hund som Vaks et godt og
lykkeligt hundeliv.
Mail adresse: jens.kristian.steensen@tdcadsl.dk
Jeg kan også nås på tlf: 21623182
Kærlig hilsen Jens Q. Steensen

Drentetræning:
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. 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 til formand@drenteklub.dk
Lørdag den 18. maj 2019
- 13:00 - apporterings træning
- 16:00 - afslutning.
Lørdag den 25. maj 2019
- 13:00 - Apporterings træning.
- 16:00 - afslutning.
Lørdag den 1. juni 2019
- 13:00 - Apporterings træning.
- 16:00 - afslutning.
Lørdag den 8. juni 2019
- 13:00 - Apporterings træning
- 16:00 - afslutning.

Næste nyhedsbrev:
• Riffelskydning
• Diverse indlæg fra medlemmer
• Spørgehjørnet
• Fra hundeejer til hundeejer
Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk

