
            Dansk Drentsche Patrijshond Klub 
 

 
Nyhedsbrev september 2019 

Kære medlemmer så er vi kommet til september måned. Vi sprang let og elegant over 
sommer månederne. Så i dette nyhedsbrev skriver vi en del om vores Drente 

weekend. Alle i bestyrelsen har bidraget med hver deres indslag, fantastisk, det er vi 

glade for        

Dagene bliver kortere og jagtsæsonen kommer tættere på, det glæder vi os til, de 
gamle, rutinerede og unge hunde skal i gang. Derfor er vores fælles klubjagt lørdag 

den 5. oktober en vigtig del af opstart på jeres jagtsæson og også afslutning på et 

fantastisk godt Drente år       

 
I dette nyhedsbrev kan i læse om: 

Medlemmernes egen fortælling: Bessi & Knud Flemming, Vera & Signe, Schweisprøve i 
St. Dyrehave, Apporterings prøve med 5 klub, Sporprøve i Sverige, Den første 

andejagt. 
Fra bestyrelsen: Fra Drente weekend – Apporteringsprøve, Jagtsti, Certificat udstilling. 
Hjerl Hede, Hundens dag i Tivoli, Udstilling i Ballerup. 

 
Næste nyhedsbrev udkommer i november, deadline for dette nyhedsbrev er fredag 

den 1. november. 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 hverdags 

oplevelser. Lad os – webmaster - ikke sidde alene med at laver en nyhedsbrev til alle 
jer, det er vores ønske, at i deler jeres oplevelser med os og andre læsere☺ 

 
De første 2 år med Bessi 

Bessi blev født den 11. august 2017 og vi fik hende 
8 uger gammel. Vi havde ønsket at få en hvalp i 
vores gamle Pascha’s linje og det fik vi, idet faren 

Zacky er en af vores egne hvalpe.   
Helt fra begyndelsen startede vi med indøvning af 

lydighed med hjælp af godbidder og ros. Herefter 
apportering af dummyer. Det blev hurtig kedelig 
for Bessi og vi begyndte med duer og kanin.  

 
Første opgave blev UT i 

Odder 7 måneder 
gammel. Formiddagen 
var ikke god ingen vildt 

på markerne og hun gik mere og mere i stå. Følte 
dommeren kiggede skævt til hende. Overmiddag var der 

fært og hun kom i gang og viste flot søg. Senere fik hun lov 
at følge et harespor og gik flot på harefod. Herefter blev 
hun prøvet 3 gange og hver gang gik hun flot spor, og viste 

senere stand for en fugl på marken. Vi bestod flot og var 
glade og trætte. 

 



Drente weekend 2018  

10 måneder gammel og apporteringsprøve lørdag.  Vi følte os 
velforberedt og troede det skulle være en walkover, al træning 

op til var gået rigtig fin. Men nej, vand bestået, kanin bestået 
men så gik der leg i det og sidste due blev aldrig hentet. 

Dumpet. 
 
Søndag på udstilling,    

havde vi ingen forventninger, 
alle de kloge havde fortalt mig 

at hun var alt for stor m.m. 

    , men det gik anderledes 

hun fik Excellent og mit håb 
om at hun måske alligevel 

skulle have hvalpe engang 
blev vakt. Som en 

sidebemærkning skal nævnes 
at bedstemor Pascha på 9 år 

fik BIR       

 

 
2 dage før 1-års 
fødselsdagen stillede vi 

op til AT i Mariager lidt 
usikre på om vi var klar 

til det. Takket være 
venlige dommere 
klarede vi den. Det var vandet der drillede, idet mange 

hunde ikke ville over det vandhul. Bessi ville ikke og 
dommeren opfordrede mig til at sende hende uden op for 

at få anden hjem. Det gjorde vi og flot afleveret. Lige 
bestået. 

 
Herefter lydighedstræning hen over foråret, primært i 
Tørring jagthundeklub, hvor jeg har oplevet større og 

større respekt for vores race. 
 

 

 
 

Flittig træning til forårets markprøver.  
Vi stillede først op i Langhårsklubben, 
velvidende at det var på udebane. Men 

Bessi fik i første slip flot stand, desværre 
mente dommeren i modsætning til de 

andre på holdet at en langhåret der stod 
flot bag Bessi havde taget stand en 
brøkdel af et sekund før Bessi og den fik 

førstepræmie. Vi fik ikke stand senere og 

kørte tomhændet hjem      Standen er 

dokumenteret på billede.  

 
 



 

 
En uge senere prøver vi i Drente Klubben, så 

var vi jo på hjemmebane. Fik flot stand lidt 
langt ud i første slip. Da der er risiko for at 

makker hund vil forstyrre bliver vi bedt om 
hurtigt at rejse. Jeg løber frem, kigger på 
dommeren der havde pistolen oppe. Giver 

rejseordre og Bessi rejser og preller på 
fuglen som er OK for en ung hund, men 

dommeren skyder ikke, ide han mener jeg 

var på for stor afstand fra Bessi      

Øv så nåede vi ikke præmiering på mark 
inden det bliver rigtig svært 

Næste opgave, apporteringsprøven til 

vores jubilæums weekend. Nu skulle vi 
vise at vi kunne. Kanin og duer 

perfekt, men nej Bessi ville ikke ud i 
søen hvor den tidligere havde slugt 
vand. 

   
 

Dagen efter til udstilling fik vi Excelent 
BK Plac.1, CK 3. BTK CERT, hvad end 
det så betyder, men dejlig at hun også 

er en køn hund, humøret bedre end 

dagen før.       

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
Nu skulle vi revanchere os for de to 

nederlag på apporteringsprøverne. Havde 
et stykke tid trænet til Vand og Slæb 

apporteringsprøve, og stillede nu op i 
Herning den 13. juli hvor 48 forskellige 
hunde stillede op og 29 bestod. 

Vi bestod flot og kom hjem med 29 ud af 
30 point. Hvad skal man så med den lille 

apporteringsprøve. Vi mødte mange 
dejlige mennesker bl.a. et ung par fra 
Viborg kanten der bestod med 30 point 

med deres Korthåret. 
 

 
Nu kunne intet gå galt så vi stillede op til 
Racedysten i Skive sammen med 

Christina og Anne Mette. En af de varme dage med over 30 grd. Kom godt igennem 
apportering på vand. Lang ventetid og så duerne. Det kneb med at få hende til at tage 

due nr. 2, fandt den hurtig, men var ikke glad for at tage den. Vi kom dog i mål men 
blev trukket 3 point. Sidste disciplin, kaninen hvor vi var en af de sidste efter lang-
lang ventetid. Vores favorit disciplin, så det kunne ikke gå galt. Bessi løber ikke ud 

som hun plejer, lunter ud til kaninen, kigger på den og kigger på mig, skal jeg tage 
den. Apport kommando og hun løfter kaninen, og slipper den igen og kigger på mig, 

lad mig slippe. Endnu en apport kommando – dumpet       

Christina med Nelly var de eneste på vores hold der kom igennem, flot gået i det vejr. 
 
 

Til racedysten mødte vi igen de unge fra 
Viborg, og Jeppe fik mig overbevist om jeg 

skulle komme til Viborg og træne til den 
udvidede apporteringsprøve. Det gik vi i 
gang med. 

 
Men vi skulle lige først have overstået 

Schweiss prøven som vi også havde trænet 
til sammen med et par labrador. Søndag 
den 4. august stillede vi op til Ruhår 

Klubbens prøve i Gludsted plantage. Igen 
mange forskellige racer og én Drente. Vi 

bestod med førstepræmie på 3t, 400 m og 
fik endog at vide fra dommeren at det var 

en stor førstepræmie      Labrador vennerne 

bestod også. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Lørdag den 25. august 2019 afholdtes DJ’s Udvidede apporteringsprøve i Viborg, og vi 

var klar, men ikke for sikre, det er en svær prøve for en 2 år gammel hund. Vi 
begyndte med favoritdisciplinen 2 kaniner gemt i skoven. De foregående hunde havde 

haft besvær med det og den ruhårede lige før dumpede selv om den tidligere havde 
deltaget i forbundsmesterskaberne. Vi blev meget nervøse. Ud og hjem med den 
første kanin på rekordtid. Ud og hjem kom på rekordtid den anden kanin. Det stivede 

selvtilliden, men man ved aldrig med en levende hund med personlighed. Næste 
duerne hvoraf 2 er skjulte og 2 kastes. Bessi hentede i pænt trav og uden hjælp de 

kastede. Dirigeres direkte ud til de næste og også her fuldt hus. Næste var 4 ænder 
på vand, den er svær. Den kastede kom hjem uden problemer, den næste hjem med 
dirigering, den sidste hentes ligeledes uden problemer i pæn Drente fart, men så 

kastes den sidste ved siden af hende og der skydes. Det havde vi også trænet men 
uden skud. Hun drejer hovedet efter den sidste og slipper men holder fast på 

kommando og vi kommer igennem og består      

 

Super mange dejlige 
mennesker vi har mødt de 
sidste 2 år, og mange dejlige 

kommentarer til vores dejlige 
race. Flot hund, hvad er det for 

en etc.  
 
Flot stand for and. 

 
De bedste Drente hilsner 

Bessi og Knud Flemming 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Vera og Signe på tur - Signe Bloch 
 

Søndag d. 25/8 var Vera og jeg en tur i Viborg, til en DJU alm apporterings prøve, ved 
Viborg jagtforening. En dag, som blev utrolig varm og hård for hundene, og ikke 

mindst os fører. Vi var 18 hunde, og ca. halvdelen bestod. Varmen tog hårdt mentalt 
på både hunde og føre, alle hunde viste stor arbejdsglæde! Vera var blandt den 

halvdel som holdt hovedet koldt      

 

Vi startede på duebanen, som katalog nr. 7, 
Hun arbejder utrolig godt med vinden i terrænet, få første due hurtigt hjem, aflevere 

siddende til hånd, puha kun en tilbage      Jeg flytter Vera med mig og få vendt både 

hende og jeg selv om nedfaldsstedet for 2. due, siger UD, og afsted hun flyver, slog 

lidt for meget til venstre men fanger vinden med det sammen og få due nr. 2 hjem, 
den skulle selvfølgelig lige viste til kasteren inden hun sætter sig ved mit ben, og vi 

får 2 aflevering til hånd           10 point      

 
Over til kaninbanen med det 
samme og på med det samme 

(hunden før os klarere ikke 
duerne) Vera gik lige ud og samler 

kaninen op men lunter meget 
langsomt hjem af, og lavere 2 
grebs skift, heldigvis efter bogen, 

sætter sig og aflevere til hånd      

10 point igen      selv om min puls 

kom godt derop af på grund at den 
åbenlyse manglende lyst hos Vera. 
(her tæller varmen med igen og 

vi ingen pause havde imellem de 2 
baner) 

 

Nu mangler vandet       

 
Vi bliver kaldt frem efter tur. 

Udkaster står på en bro og vi ved 
søbredden lidt derfra, der er 

mange siv og kun en lille sti ud i 
åbent vand, Vera markerede fint 
duen som bliver kastet, går i 

vandet men bliver mødt af en mur 
af siv på vejen, kigger tilbage på 

mig, som siger ja ud, 
Fint nok tænker Vera, går til 
venstre mod den lille sti i sivene, 

svømmer derudaf, kommer fri af sivene, og tager uden dikkedarer kurs mod duen, 
desværre tager hun en ordentlig mundfuld vand ind da hun samler op, og hoster og 

spytter hele vejen ind. Heldigvis går hun helt på land og bag linen, for hun spytter 

fuglen ud og hoster de sidste rester vand op. Det blev til en flot 9 er,          

 
Jeg er meget stolt af Vera arbejdsmoral i dag, for guderne skal vide at det var slet 

ikke morsomt at være til, og jeg stod jo bare stille                  

 



 

Schweissprøve i St. Dyrehave - Sacha Holmqvist-Larsen 
 

Den 18. maj 2019 var Gin og jeg i Allerød, hvor vi skulle deltage i vores første 
Schweissprøve. Prøven var arrangeret af 5-klubben, og der var 20 hunde fordelt på 4 

hold, som skulle teste dagsformen. 1 hold med 400m/3t spor, 1 hold med 400m/20t 
spor og 2 hold med 1000m/20t spor.  

Inden vores deltagelse har jeg haft 

trænet spor med Gin af forskellig 
variation; længde, kurver, terræn og 

vejr. Alt sammen for at forberede os 
bedst muligt til prøvedagen.  
 

Vi skulle ud på et 400m/3t spor som 
var lagt med bloddråber, og vi skulle 

gå spor nr. 5, så der var masser af 
ventetid. Jeg havde ingen forventning 
om præmiering, jeg håbede inderligt 

bare, at Gin ville føre mig frem til 
enden af sporet. Da det blev min tur, 

gik vi meget langt ad skovstier, før vi 
blev mødt af dommer, stifindere og 
hornblæser, som førte os til vores 

spor. Jeg fik anvist startstedet og 
satte Gin på sporet. De første ca. 20-

meter havde jeg mit hyr med at holde 
ham i et nogenlunde fornuftigt 

arbejdstempo, da han anlagde 4-hjulstræk og bare skulle af sted. Det resulterede 

desværre også i, at han kom af sporet, sandsynligvis fordi anden frisk fært 
”forstyrrede”, så vi blev kaldt tilbage. Derfra gik det ganske fornuftigt. Gennem 

bøgebund, nålebund, højt græs, mudrede vandhuller for til sidst at finde slutstedet. 
Jeg var simpelthen så lettet. Sveden haglede af mig, jeg følte vi havde gået i en 
evighed, og jeg var helt rundt på gulvet i forvirring over både at skulle rose Gin, tage 

sporsele og linen af, trykke dommer, stifindere og hornblæseren i hånden som 
ønskede tillykke med det. Der blev givet en bøgegren for hunden, og en bøgegren for 

mig som fører, der indikerede, at vi havde bestået vores spor. Hornblæseren spillede 
endvidere en fin fanfare. Herefter blev der givet en kritik fra dommeren, og jeg var 

helt enig i hans betragtning, så det var jo et godt udgangspunkt. 
Vi gik tilbage til mødestedet, hvor vi blev mødt af de andre deltagere som var færdige 
eller ventede på at komme ud, som ønskede tillykke og var nysgerrige på at høre om 

vores rute. 
Det var gået rigtig godt for de fleste deltagere, mens det for nogle stykker ikke var 

gået lige så godt. Det bevidner bare endnu en gang, at det ikke er robotter vi har med 
at gøre. Selvom vi træner og gør vores bedste, og hunden er erfaren, så er det ikke 
sikkert, at det hele spiller på selve dagen. 

Til præmieoverrækkelsen blev der spillet fanfare af de 4 hornblæsere, de 4 dommere 
fortalte om dagen generelt, og så skulle der uddeles diplomer til de beståede 

ekvipager. Gin og jeg fik en 2. præmiering, hvilket jeg er meget stolt af og yderst 
tilfreds med. Nu må vi se, om vi kan få hevet en 1. præmiering hjem næste gang ☺ 
Jeg vil opfordre alle til at give en Schweissprøve en chance. Træningen op til er 

utroligt givende og interessant for både hund og fører, og så er det sjovt med en 
anden form for jagtrelateret prøve. Ud og vis at Drenten er en alsidig race.  

 
 



 

 
Til apporteringsprøve med 5-klubben - Sacha Holmqvist-Larsen 

 
I slutningen af juni deltog Gin og jeg i apporteringsprøven afholdt af 5-klubben. 

Prøven foregik i Mogenstrup Grusgrav, Næstved. 
 
Jeg har haft mine udfordringer med de forskellige baner der er i prøven. Ro på post 

mens der skydes og kastes duer, ro på post mens der kastes fugl i vandet, kom op af 
vandet med fuglen og aflevere UDEN at smide vildtet for at ryste sig. Jeg var lidt 

spændt på, hvordan det skulle gå os, da jeg den foregående uge havde været på 
skoleophold, og derfor ikke haft mulighed for at træne noget som helst. 
Udgangspunktet for vores deltagelse var derfor, at det måtte gå som det nu en gang 

ville gå, bare vi havde en hyggelig dag. 
 

Det var allerede stegende hedt da vi ankom til pladsen. Vi startede på duebanen. 
Terrænet der skulle hentes duer i var svært. Ingen vind, masser af frisk fært fra rådyr 
og harer, altså en rigtig god mulighed for at hundene blev distraheret. Det blev vores 

tur, skuddene lød og duerne blev kastet, Gin blev på pladsen i fuldstændig ro indtil 
kommando blev givet, ud og hente første due, tilbage og aflevere siddende, ud efter 

due nummer to, tilbage og aflevere siddende. Jeg ved ikke om dommeren var så 
imponeret af min hunds præstation, eller om det var mit glædesudbrud efter sidste 
due kom ind, men han faldt i hvert fald ned af sin stol efter sidste aflevering. Vi fik 10 

 
Videre til kaninbanen med os. Det var nu blevet virkelig virkelig varmt, og på 

kaninbanen var der et veksel, som havde sendt de fleste hunde på en deroute. Gin gik 
direkte ud på kommando, men skiftede pludselig retning. Jeg synes han var væk 
længe, men så så jeg den hvide halespids, og så vidste jeg han var på vej tilbage. Her 

var afleveringen ikke siddende, men det var jeg ikke så striks med. Det var varmt, og 
det vigtigste for mig her var, at han altså kom 

med den. Vi fik 9 point. 
 
Til sidst var det vandbanen. Gin sad i fuldstændig 

ro da fuglen blev kastet, på kommando sprang 
han ud, svømmede i flot stil direkte ud til anden, 

vendte om svømmede direkte tilbage… og satte 
så farten ned sådan ca. 3 meter fra vandkanten, 

for når man når til vandkanten, så skal man jo 
aflevere fuglen, og så er det slut med at bade. ½ 
meter fra vandkanten står Gin bare og glor på 

mig med fuglen i munden. Gode råd er dyre. Jeg 
skal have ham op, UDEN at han ryster sig og 

smider fuglen. Efter at prøve med lidt sød og blid 
overtalelse bliver jeg nødt til at sætte tante skrap 
stemmen på, og med få ord bede ham om at 

komme op ad vandet MED fuglen. Så op kom han 
og afleverede. 5 point fik vi for det show. 

 
Vi havde altså bestået vores apporteringsprøve 
med 24 point. Ganske godt tilfreds, men helt 

sikkert med plads til forbedring. Vi afsluttede 
dagen med grillpølser og hyggeligt samvær i et 

nærliggende sommerhus. 
 



 

Sporprøve i Sverige - Sacha Holmqvist-Larsen 
 

I juli måned var Gin og jeg i Sverige, hvor vi gik anlægsklassen i sporprøve.  
De svenske prøver er lidt anderledes end de danske. Anlægsklasse prøven er på 6-

650 meter med 4 knæk og blodophold på 20 meter et sted på sporet. Blodet ligger i 
2-3 timer. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
I maj måned bestod vi vores første danske schweissprøve som var på 400m/3t lagt 
med krondyr blod, hvor vi fik en 2. præmie, så jeg håbede selvfølgelig at det også 

ville gå os godt denne gang. 
 

Nu er det sådan, at man selvfølgelig bør træne under alle tænkelige forhold, men vi er 
ikke herre over hvordan vejret er på træningsdagene. Det betød for vores 

vedkommende, at vi ikke har gået spor i regnvejr før lige præcis på prøvedagen. Der 
var ikke andet at gøre end at stole på hundens næse, og mine evner til at læse min 
hund. 

Vi gik ned til sporets start. Det regnede kraftigt, der var vådt over alt og det var bare 
om at lukke af for det og sætte i gang. Gin fanger sporet fint, og går i den direkte 

sporretning. Tiden går, tempoet er betragteligt bedre end ved vores prøve i Danmark. 
Igen hagler sveden af mig, støvlerne er tunge pga. det våde terræn, Gin arbejder så 
godt som han har lært. Jeg når at tænke et par gange, om vi mon snart er for enden 

af sporet, for jeg synes ved gud vi har gået i evigheder. Jeg har absolut INGEN idé om 
hvor vi er, og om vi overhovedet er på rette vej. Vi er ikke blevet kaldt tilbage, så jeg 

tænker at vi må være på rette vej. 
 
4 vinkler og 21 minutter senere finder Gin benet for enden af sporet. Vi kom igennem 

og bestod derfor anlægsklassen. Jeg var utrolig lettet, og meget stolt af min hunds 
formåen ☺ 

 
 



 

Den første andejagt - Sacha Holmqvist-Larsen 
 

Når kalenderen lander på den 1. september starter efterårets jagtsæson for rigtig 
mange jægere og hundeførere. Gin og jeg var blevet inviteret med på andejagt, noget 

jeg glædede mig til, men selvfølgelig også var rigtig spændt på, da vi aldrig har været 
med på andejagt før. 
 

Vi ankom til jagthytten, og mødtes med de andre deltagere. Efter en kop kaffe var der 
samling i gården, hvor informationer om dagens jagt blev givet, og alle blev ønsket 

knæk og bræk. 
 
Af sted det gik til terrænet. Gin og jeg fik anvist 

plads ved nogle af skytterne på marken, så vi 
havde chancen for at følge med, og Gin 

forhåbentlig kunne få lov til at hente en and. Vi 
stod og ventede på det første træk. Ænderne 
kunne høres i det fjerne, og så kom de ind over. 

Skuddene lød, og Gin var fuldstændig klar på 
opgaven. Han så ænderne der fløj lavt ind over os, 

og han synes det var meget strengt, at han ikke 
blev sluppet med det samme. Næste træk kom, 
skuddene lød, ænderne faldt, endnu et træk kom 

og flere ænder faldt.  
 

Imens vi stod og ventede, kom der 2 rådyr og 2 
harer ud. Noget der normalt godt kan få Gins puls 
helt op, men på det her tidspunkt ænsede han 

dem ud af øjenkrogen, og var fuldstændig ligeglad. 
Han var opslugt af ænderne.  

 
Gin blev langt om længe (efter hans blik at dømme) sendt ud for at søge efter 
anskudte ænder, han fandt to og kom pænt hjem med dem. Den tredje and han fandt 

var helt død.  
 

Alt i alt nogle rigtig hyggelige timer, og en, synes jeg, virkelig fin første 
andejagtsoplevelse. Der var hverken for meget eller for lidt, men lige tilpas for os 

begge to. Folk var super søde og imødekommende, noget der er rigtig vigtigt, når 
man kommer som en helt ny hundefører, og egentlig bare vil gøre det hele så godt 
som muligt for både jægere og hund. 

 
 

 
Super dejlige fortællinger fra vores medlemmer, som de har oplevet med deres 
Drente. Flere af disse fortællinger, vi elsker at læse dem. 

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 ☺ 

 
Nu skal vi videre med Jubilæums Drente weekend. 

• Apporteringsprøven 

• Jagtsti 
• Certifikat Udstilling 

 
 



 

 
Apporteringsprøven til årets Drente weekend - Sacha Holmqvist-Larsen 

 
 

Klubbens 20-års jubilæums 
apporteringsprøve blev afholdt samme 
weekend, som klubben havde Drente 

weekend. Ole og Johanna havde lagt 
rammerne til prøven.   

 

 
Det var den DJU apporteringsprøve, 

som skulle udfordre hunde og førere.  
For dem der ikke kender til den lille 
apporteringsprøve, går det ud på, at 

hund og fører skal gennem 3 
discipliner. Duebanen, kaninbanen og 

vandbanen.  
 
 

 
Duebane: der kastes 2 duer på 50 meter, 

som er synlige for hunden, mens der afgives 
skud.  
Hunden skal sidde i ro, og må først på 

kommando hente den ene due, tilbage til 
fører og aflevere, ud og hente næste due og 

igen tilbage og aflevere. 
 

Ole kaster duerne  

Charlotte & Isak i aktion 



 Chako henter den ene af duen. 

     Mille afleverer duen i hånd på Ken. 
 

Kaninbanen: Hunden 
skal hente en kanin der er lagt ud 40 meter, uden 
hunden har set stedet. Kaninen er ikke slæbt, men lagt 

derude. Her skal hunden altså på kommando ud og hente 
en kanin, uden den har set hvor den er, og så komme 

tilbage til føreren. 
Siko henter kanin 
Chako afleverer pænt 

Mette & Eros 
 

Vandapport:  

Der kastes en and ud på mindst 
30 meter, som er synlig for 

hunden, og på kommando skal 
hunden gå i vandet, svømme ud 
og hente anden og så tilbage til 

fører og aflevere. 

 
 

 
 

 
 
 

Macon afventer start og  
henter anden fra vand 



 

 
 

Desværre kunne Gin og jeg ikke selv deltage, 
så vi gik med rundt som tilskuere. En rigtig 

god øvelse for hunden i øvrigt, det der med 
bare at være med rundt uden at skulle noget. 
Vi startede ud i et noget gråt vejr med lidt små 

dryp, men humøret var højt blandt tilskuere og 
deltagere, og hundene var klar. Nogle af 

hundene var gode til at vente på deres tur til 
at hente duerne, andre var så klar, at de lidt 
glemte at de først måtte løbe ud på 

kommando. Nogle hunde kunne kun finde den 
ene due, mens andre fandt begge. Da alle 

deltagere havde været gennem duebanen, gik 
vi videre i samlet flok til kaninbanen. 
 

Her var vejret altså ikke med os 
længere. Det grå vejr og de små 
dryp var nu erstattet af silende regn, 

så alle blev rigtig godt våde. Alle 
deltagerne stod et godt stykke væk, 

så de ikke kunne  
se hvor kaninen blev lagt.  
 

Efterhånden som det blev de forskelliges tur, blev de kaldt frem. Jeg blev simpelthen 
nødt til at gå op for at skifte tøj, inden kaninbanen blev afsluttet, men det var gået 

godt for de hunde der havde været i gang. 
 

Til sidst var det vandbanen. Det regnede stadig kraftigt, og flere var blevet godt våde, 
så man skulle mene, at det for hundene ikke ville gøre den store forskel om det var 
regnvand eller søvand der havde gjort pelsen våd. Men sådan så hundene ikke på det. 

Nogle af de hunde der normalt godt gider hoppe i vandet, skulle overtales en del, før 
de hoppede i, hvor nogle af de hunde der normalt ikke har været meget for at hoppe 

i, klarede det rigtig fint. Da alle havde været gennem sidste del af prøven, samledes 
vi alle sammen i teltet for at spise en dejlig frokost og hygge os. 
 

Johanna Jongstra med Siko og Mette Kofoed med Eros var de to der fik flest point, og 
da Siko var prøvens yngste hund med flest point, vandt han altså årets pokal – stort 

tillykke til Johanna og Siko for deres flotte resultat. 

 

 

 
 

 



 

Resultater af DDPK Jubilæums apporterings prøve. 

 
Mosehøjs Amfri Chako Dk08508/2010. Fører: Mogens Espensen – 27 point. 
 

Bessi Dk16238/2017. Fører: Knud Flemming Madsen – Ikke bestået. 
 

Mosehøjs Erci Bendsen Dk10905/2016. Fører: Johanna Jongstra – 29 point, Pokal 
 
DKCH MARKPR KLBV11 Mosehøjs Bufri Eros Dk09746/2009. Fører: Mette Kofod – 

29 point. 
 

Mosehøjs Erci Macon Dk10906/2016. Fører: Peter Kaae Schmidt – 27 point. 
 
Mille Dk00184/2016. Fører: Ken Pedersen – 27 point. 

 
Old Fowler's Hotter Than Hell Dk12755/2017. Fører: Signe Bloch – ikke bestået 

 
Mosehøjs Erci Isak Dk10904/2016. Fører: Charlotte Paulmann – 22 point. 
 

Stor tak til dommer Kristen Kjeldsen for at dømme vores hunde og tillykke til alle dem 
som har bestået - Redaktør 

 

 
 
 

 



 

Jagtsti på Drente-weekenden 2019 – Mette Kofod 
 

Lørdag eftermiddag efter en, for vores vedkommende, 
god apporteringsprøve, var der endnu engang planlagt 

jagtsti. Apporteringsprøven foregik i silende regn, men 
da det var tid til jagtstien var vejret blevet nogenlunde 
tørt. Så turen rundt på markerne hos Johanna og Ole 

efter poster var en dejlig tur, 
efter vi havde drukket kaffe 

og spist en masse lækker 
kage.

Mogens og Knud Flemming 
havde lavet poster, der 

skulle løses holdvis. Det var 
ikke så vigtigt hvor mange 
man var på holdet, men 2-4 

stk. var det der blev sendt afsted af gangen. Posterne 
handlede om paratviden inden for jagt og vildt. Ét 

spørgsmål med tre svarmuligheder på hver post, hvor det gjaldt om at have flest 
rigtige svar. De to sidste poster var færdigheder i skydning med luftgevær ved Knud 
Flemming og skydning med bue og pil ved Mogens 

 
Efter sidste hold var vel hjemme igen, 

var der lige tid til lidt mere kaffe og 
kage inden præmieoverrækkelse. Der 
blev talt point, og for 3. år i træk løb 

familien Kofod med 1. præmien        

Vi glæder os allerede til næste år.



 
Certifikat Udstilling den 16. juni 2019 – Else Marie Munk 

 

 
I forbindelse med vores årlige Drenteweekend i Drente klubben blev der afholdt udstilling 

en skøn søndag formiddag på Johanna og Oles skønne gård. 

 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det var allerede lunt, da jeg ankom med 
rundstykker til alle fremmødte, som en lille sidebemærkning kunne det hvis heller ikke 

regne mere, alle var enige om det havde været vådt nok hele lørdag. 
Vores skønne køkkendamer Jørgil og Lotte, havde selvfølgelig været tidlig oppe og sørget 

for et komplet morgenbord, så der var i hvert fald ingen undskyldning for at gå 
sukkerkold under udstillingen. Nogen så lidt trætte ud, havde det måske været en hård 
jubilæumsfest aftenen inden......eller var det bare naturlig træthed efter en fuld besat 

fredag og lørdag. 
 

Efterhånden som tiden nærmede sig udstillingsstart 10.00 kom der mere og mere 
aktivitet, hundene blev luftet en ekstra gang for at dulme nerverne hos ejerne nogen 
børstede løs på deres hund, andre travede hvileløst rundt, ikke en nem opgave at dele 

startnumre ud, folk var 
spredt over et stort 

område.  
 

Efter en intens jagt efter 
folk og uddeling af numre 
og diverse 

opkoblingsproblemer på 
it-system kunne 

udstillingen sætte i gang. 
I år havde vi inviteret en 
dansk dommer Erling 

Kjær Pedersen, som 
gerne ville tilbringe en 

søndag formiddag i vores 
selskab. 
 

 
 



 

 

 
 

I år var der 15 tilmeldte hunde i 7 
forskellige klasser, vi startede i 
juniorklasse med et helt kuld lopper, 

hundene synes det var en sand festdag, 
mere og mere sved sprang frem på ejerne, 

fordi deres små guldklumper ikke helt 
forstod alvoren i en udstilling.  
Stor tak skal der lyde fra publikum, det var 

super underholdende at se på, jeg sad 
bare og tænkte, godt det ikke er mig.  

 
Jeg tror også dommeren synes, det var lidt 

svært at bedømme lopperne/hundene, når 
de skulle stå sad de, når de skulle trave 
galoperede de, når deres ben/lemmer skulle 

bedømmes smed de sig staks på jorden, så 
selv dommeren endte med sved på panden 

og et halvt hold i ryggen, men heldigvis en 
meget positiv dommer, der bare kom med en 
lille sidebemærkning om, at ringtræning 

faktisk er en god disciplin at mestre. 

 
Formiddagen gik og vi kom igennem alle 
klasser. Bedst i racen blev Mosehøjs Erci 

Bendsen ( Siko ) med Johanna ved roret, 
stort tillykke til hende med det  

flotte resultat. 
 
 

 
 

  
 
 

 
Bedst i 

modsatte køn 
blev Wild 
Venatrix Benelli 

Of Mira med 
Christina 

Johansen, som 
linefører. 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
  
Bedste veteran blev 

Sandmosen's Novia 
med Niels Peter 

Jakobsen og  
sidst men ikke mindst 
en af lopperne bedste 

junior Mosehøjs Erci II 
Sarah med en lettet og 

glad Conny Madsen for 
enden af linen. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Stor tak til alle for at gøre denne søndag formiddag til noget helt specielt. 

 
 

Hjerl Hede – Niels Peter Jakobsen 
 

Drenteklubben har været med på Hjerl Hede til jagt og mennesker den 24. august og 
vejret var godt. De forskellige racer af jagthunde blev vist frem og der blev vist 

apportering på land og vand for publikum. 
Ps: Hvis der er nogle som gerne vil på Hjerl Hede i 2020 så kontakt Jørn eller Niels Peter. 

Min oplysninger er: tlf.: +45-25 21 63 85, mail: npjaeger@hotmail.dk  
M.v.h. Niels Peter Jakobsen 
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Hundens dag i Tivoli - Sacha Holmqvist-Larsen 

 
Søndag den 25. august var DDPK blevet inviteret til at deltage i ”Hundens dag” i Tivoli. 

Hvert år arrangerer Dansk Kennel Klub sammen med Tivoli en hel dag i hundens tegn. 
Normalt må man ikke medbringe hund i Tivoli, men lige denne dag er alle flinke hunde i 
snor velkomne. Dansk Kennel Klub inviterer så specialklubberne til at deltage med en 

racerepræsentant, så publikum i Tivoli kan se alle de forskellige racer. Gin var 
racerepræsentant for DDPK, og vi skulle gå med de andre hunde i FCI Gruppe 7 (stående 

jagthunde).  
 
Det var super varmt, solen skinnede fra en skyfri 

himmel og der var virkelig mange besøgende i 
den gamle have, så det var en fantastisk 

mulighed at få vist racen frem. Vi stillede os alle 
op i den rækkefølge som vi var blevet placeret i, 
og så gik vi af sted. En masse ”nåååh den er 

sød” ”se den der” ”hvad hedder den race?” blev 
der sagt fra publikum gennem turen.  

 
Efter raceparaden er der opvisning på den store 
scene på plænen, og man har mulighed for at gå 

rundt indtil kl.23, hvis man ønsker det. Vi fik os 
nogle gode snakke med en masse forskellige 

mennesker der gerne ville hilse på og høre mere 
om racen.  
 

Hermed en opfordring til både de jyske og 
sjællandske klubmedlemmer til at deltage i 

Hundens dag i hhv. Århus og København ☺ 
 

DKK internationale Udstilling i Ballerup – Niels Peter Jakobsen 
 

Vi skulle på familiebesøg på Sjælland i september. Søndagen tog vi til udstilling i Ballerup 
med Leika. Ved udstillingen skulle vi selv vise tænder på grund af sygdommen i Norge. 
Leika fik excellent, KBHJV,KBHV og BIM. Mvh. Niels Peter Jakobsen 

 
 

 
Søndag den 22. september deltog 
to fra Drenteklubben i den 

internationale udstilling i Ballerup. 
Niels Peter Jakobsen havde taget 

hele den lange vej fra Jylland til 
Sjælland med sin fine tæve Annie 
Jaymil Van. 'T Dreske Kwinne. 

Sacha Holmqvist deltog med sin 
hanhund Old Fowler’s Cold Gin. 

Tillykke til jer begge to – Redaktør. 



 

 

 

 

 

I næste udgave: Fordi der var utroligt meget at skrive om i dette nyhedsbrev 
har vi valgt at sætte enkelte emne fra jubilæums weekend videre til næste 

nyhedsbrev, som forhåbentlig udkommer i november. 

 
• Apportering på tid, afhold på Jubilæums weekend 

• Aftens jubilæumsfest med Quiz – kahoot 😊 

• Juniorhandler ved Drenteklubbens Jubilæums udstilling 
• Generalforsamling 

• Fælles foreningsjagt 
• Udstilling i Herning 

• Diverse indlæg fra medlemmer 
• Spørgehjørnet 

• Fra hundeejer til hundeejer  
 

Med venlig hilsen 
Webmaster  

webmaster@drenteklub.dk  
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