Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Nyhedsbrev februar 2020
Kære medlemmer så er vi kommet i gang i det nye år og vi glæder meget os til at vise hvad
Drenteklubben kan tilbyde sin medlemmer her i foråret 2020
Men først:
I dette nyhedsbrev kan i læse om:
• På sporet – Signe Bloch
• Apportering på tid, afhold på Jubilæums weekend – Sacha, bestyrelse
• Juniorhandler ved Drenteklubbens Jubilæums udstilling – Johanna, bestyrelse
• Generalforsamling – Johanna, bestyrelse
• Fælles foreningsjagt – Henrik Kofod
• Udstilling i Herning – Johanna, bestyrelse
Næste nyhedsbrev udkommer i april, deadline for dette nyhedsbrev er den 1. april.
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.
Klubben er der for os alle til os alle, på forhånd tak ☺
På sporet - Signe Bloch
I foråret deltog jeg på et spor kursus hos dmk afdelingen i Holstebro. Det var et utroligt godt
kursus hvor jeg lærte utroligt meget. I sommeren var Vera og jeg til Drente træf i Sverige med
den svenske klub, hvor vi bestod et svensk viltspår prøve i anlægsklasse, hvilket svarer til den
danske 3 timers Schweissprøve.
Men de danske prøver lå desværre ikke, så det var muligt
for os at deltage. Der var kun en prøve d. 27/10. Jeg
meldte til, men blev mødt af et afslag. Prøven var fuldt
tegnet af egne hunde.
Men så skete miraklet. Prøveleder ringede og fortalte, at
der var et afbud, om jeg ville have pladsen? Et stort ja tak
😁 Men hov vi har ikke fået trænet spor siden Drente træf i
juli måned😬
Jeg får fat på en sporlægger, og få lagt spor ude i et andet
område af skoven end hvor prøven skulle afholdes. Og sagt
på godt jyske, var det noget lort. Dådyrene er i brunst,
krondyrene trækker rundt lige nu her. Og i klosterheden er
der ikke bare mange dyr, der er rigtig mange dyr. Vera var
mere klar på at følge frisk fært af alle de lækre dyr, end
noget gammelt blod dryppet på jorden, af et fjols med
metal sko med fastspændt rådyr klove. Så status onsdag, 4
dage før prøven er, at det skal nok blive spændende 🙈😂

D. 27/10 kørte Vera og jeg en tur ud i Klosterhede Plantage,
Grand Danois Klubben holdt nemlig officiel Schweissprøve.
Nu har det regnet lidt her over i det jyske for tiden. Og i dag
var ikke anderledes, der kom nogle ordentlige byder som fik
alt i at sejle rundt. Jeg var personligt ret glad for at vi kun
skulle gå 400m/3timers spor.
Men det skulle vise sig heller ikke at være en nem
opgave, 😬 jeg så kun schweiss 1 sted, og det var helt
udvasket.
Vera startede ganske fornuftigt, dog med lige rigelig fart.
Hvilket sikkert var grunden til hun gik for langt ved 1 knæk,
heldigvis er jeg ejre ad en utrolig ærlig hund. Så hun fortæller
mig fint at vi ikke længere er det rigtige sted.
Jeg giver hende
arbejdes ro, og hun
føre mig til højre og
venstre og tilbage til højre men melder hver gang ud at
det ikke er sporet men frisk fært (jeg få efterfølgende at
vide at det er et yndet hvilde sted for krondyrne)
Da vi har fedtet rundt i hvad jeg synes følelse som
uendelig lang tid, vægler jeg at kalde Vera hjem og sende
hende tilbage hvor vi kom fra, (hvor jeg er sikker på
sporet)
Straks gå det bedre og hun knækket på sporet med, nu
prøver jeg at holde hende lidt mere tilbage, hvilket
desværre gør at hun bliver lidt usikker på sporet, og
meget sværere for mig at læse, på et tidspunkt gå hun ad
og begynder at spise græs, efter nogle halvhjertet forsøg
på at samle sporet op.
"Vera, tag sporet" siger jeg med lys og rar stemme, hun
går lidt rundt men arbejder gør hun ikke "VERA TAG
SPORET" jeg får blikket som af en halv sur teenagere,
men det virker hun går resolut med et mål igen, og efter
en dum føre fejl på sidste knæk hvor jeg ikke er hurtigt
nok til at få vendt siden til hende så hun kan komme fordi, går det hele rigtigt fint og hun finder
benet for enden af sporet.
Jeg fik en masse gode råd ad dommer, men først og fremmest, få farten ad din hund, for hun er
dygtigt. Jeg kunne kun sige mange tak, og at som med det meste, er det igen en føre fejl, da vi
ikke har fået trænet siden juli, andet end et spor onsdag og et halvt spor torsdag inden prøven.
Det er et ad det mest rode og sværere spor vi har gået (udover den i onsdags) men dommer
sagde intet til os undervejs på sporet, så vi gik der fra med en 1.præmiering 💪🤩
Apportering konkurrence på tid, afhold på
Jubilæums weekend – Sacha
Som noget nyt, havde vi i år planlagt en virkelig sjov
konkurrence til Drente weekenden, nemlig apportering
på tid. Der var 3 klasser: unge hunde (op til 1½ år),
åben klasse og veteran klasse (fra 7 år og opefter).

Hundene skulle hente og aflevere flest mulige emner på tid, og til sidst blev resultatet talt op.
Der var stor tilslutning til konkurrencen, og selvom hundene havde været gennem
apporteringsprøven om formiddagen, så var de alligevel klar på sjov og ballade.
De unge hunde skulle hente dummyer og legetøj, åben klasse
og veteran klasse skulle hente vildt. Her blev ikke kigget til om
hunden lagde emnet ned på vejen for at skifte greb, afleverede
siddende eller 100% korrekt til hånd, de skulle bare ind over
linjen med emnet og så af sted efter det næste.
Først på banen var de unge hunde, og hold nu op hvor var det
sjovt. De var fuldstændig klar på ballade, og de fleste af dem
havde stor morskab med at samle alle emnerne op, og placere
dem nye steder rundt omkring, og andre tog også gerne en
sejrsrunde for at vise os publikummer hvor dygtige de var.

Så blev det åben klasse hundenes tur. Vildtet blev lagt ud, og samme regler gjaldt som for de
unge hunde. Her kunne man godt se, at der var trænet lidt mere med at hente og aflevere, men
derfor skulle vi publikummer ikke snydes for at se en sejrsrunde ind i mellem eller at nogle hunde
hellere ville hente det ene vildt fremfor noget andet vildt. Ole Sørensen med Siko fik alle emner
hjem, og kunne dermed bryste sig af at vinde i åben klasse.

Veteranerne skulle på banen og her var der ingen tvivl om, at hundene var fuldstændig klar på
hvad der skulle ske. Da det gik op for dem, at de bare skulle spurte af sted for at hente og bringe
hjem, og så drøne ud igen, så skal jeg love for der kom fart på. De havde en fest, og det var en
sand fornøjelse at se glæden lyse ud af dem. I veteran klassen blev det Ken Pedersen med Maggi
der løb af med sejren.
Selvom konkurrencen var for sjov, så var der absolut ingen tvivl om, at alle hundeførere gik op i
det med liv og sjæl, publikum heppede og grinede, og hundene lignede nogen der synes det var
det sjoveste de længe havde prøvet.
Vi glæder os til næste år, og håber på lige så stor opbakning om arrangementet. Så må vi se, om
det er de samme der skal stå på vinderskamlen eller om der kommer nye til

Veteran Klasse 😊

Juniorhandler ved Drenteklubbens Jubilæums udstilling - Johanna
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 handler. Og så skal juniorhandler 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.
Annabella med Eros
Nicolai og Annabella
er meget
koncentreret om
opgaven. Begge har
godt tag på hundene.
Det bliver en svær
beslutning for
dommer hvilken af
disse to er bedst.

Nicolai med Pascha

Begge børnene gjorde det utroligt godt og
man kunne se at det ville gerne vise
hundene frem på bedst muligvis og at de
havde godt styr på deres hunde.
Men Annabel med Eros gjorde det en lille
smule bedre, stort tillykke.
Det kunne være skønt at vi ser dem igen til
næste år 😊

I år afholder Drenteklubben igen en Certifikat
udstilling, som er på søndag den 14. juni og
der skal vi selvfølgelig igen have Junior
fremvisning med 😊
Kunne det være noget for jeres børn, så er
jeres børn meget velkommen til at deltage.
Tilmelding til Junior fremvisning kan gøres på
dagen - den 14. juni, om formiddag fra kl.
09:30 til kl. 10:00.

Generalforsamling – Johanna
Inden vi gik i gang ned generalforsamling blev folk bud på frokost og lidt hvalpehygge.
Frokosten er altid et højdepunkt efter udstilling, en dejlig samvær med hinanden og der laves
aftale om at vi ses igen til næste år, det
er jo glædeligt at hører at folk har
hygget sig med hinanden.

Og så er det altid svært at stå for de små Drente
hvalpe, vi bliver alle så bløde om hjertet og skal
hilse på dem 😊

Rigtig mange mennesker tog imod
indbydelse at spise frokost
sammen med os inden
generalforsamling 😉
Og så kom der gang i
generalforsamling hvor Jens S.
Andersen blev valgt som dirigent.
Og det gjorde han godt, tak for
det. Anne Mette Kofod blev valgt
som referent, det har hun prøvet
før, supergodt gjort. Stemmetæller blev der også valgt, men der kom ikke noget afstemning.
Under min formandstale blev der uddelt gaver til vores 2 trofaste hjælper Jørghild & Lotte,
damerne fik lækre chokolade og lidt til. Endnu en gang tak for jeres hjælpsomhed, det bliver
meget værdsat 😊
Så fik vi en nyt bestyrelses
medlem, Sacha Holmqvist-Larsen
som overtog posten efter Allan Bo
Christensen.
Regnskabet blev godkendt.
Budgetbehandling, herunder
fastsættelsen af kontingent blev
behandlet. Godkendt og
kontingent bliver det samme som
sidste år. Indkommende forslag
er at formanden skal have en kort
til at handle for, så personligt
udlæg undgås. Som medlemmer
godkendte.

Valg til bestyrelse:
På valg er:
Allan Bo Kristensen (modtager ikke genvalg)
Niels Peter Jakobsen (modtager genvalg)
Sasha valgt til bestyrelsen
Niels Peter Jakobsen genvalgt til bestyrelsen
Vælg af suppleant:
Charlotte Paulmann & Anne Mette Kofod valgt til suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Knud Flemming (revisor) & Brian Paulmann
Begge er genvalgt
Eventuelt
• Der er lidt kludder i kontingent opkrævninger. Brian Paulmann vil gerne hjælpe med
at få sendt mail ang. kontingent. Der skal sendes mail separat og ikke i nyhedsmail.
• Det er vigtigt at nye hvalpekøbere gøres opmærksom på klubben og oprettes som
medlemmer
• Fokuspunkt til bestyrelsen om kontakt til nye hvalpekøbere.
• Bestyrelsen er enig om at der skal være større krav til avlere for at få klubbens blå
stempel.
Formand takker af for en dejlig weekend og at der var ro og orden ved dette års
generalforsamling. Kom godt hjem og vi ses igen til næste år, forhåbentlig 😊
Drenteklubbens fællesjagt – Henrik Kofod

Den 5. oktober Havde Johanna og Ole arrangeret jagt for de af klubbens medlemmer der måtte
have lyst til at deltage. Det var en kærkommen mulighed for at se hvordan ens hund ville agere
under en rigtig jagt. Træning er godt, men det er nu anderledes når det er levende vildt der skal
findes, og arealerne er meget større end træningspladsen.
Vi var 12 hunde med 14 ejere der mødte kl. 9. Først blev der serveret en gang rigtig dejlig
morgenmad med det hele. Da maden var fortæret, fortalte Johanna om hvordan dagen skulle
forløbe. Vi skulle op på nogle store marker med små juletræer, hvor der burde være en del
agerhøns og harer. Deroppe ville der være mulighed for at alle hunde kunne få deres lyst til at
finde vildt, styret. Derefter fik alle 10 minutter til at gøre klar, og komme i bilerne.
Ankommet ved markerne, blev alle hunde taget ud af bilerne, og jægerne fandt deres våben, så
de også var klar når der kom vildt for. Undervejs til første såt gik snakken lystigt og alle hunde
var mere end klar til at komme i gang.

Da vi var ved begyndelsespunktet, gav Johanna besked til de ejere der skulle starte, om at slippe
hundene. I mellemtiden var jægerne blevet stillet op på en mark og ved en samling buske og
småtræer, så de kunne tage imod det vildt der eventuelt skjulte sig der. Da hundene blev sluppet,
gik det over stok og sten, hen over marken med lave juletræer. Rundt om og igennem buske og
træer. Hurtigt fik hundene fært af vildt, og der dukkede to stykker dåvildt frem. Disse måtte ikke
skydes så de fik lov at løbe, skarpt
forfulgt af en enkelt hund, den
måtte dog hurtigt indse at den ikke
kunne fange dem. Til sidst hoppede
dådyrene over hegnet og forsvandt.
Hundene blev kaldt på plads, det
lykkedes med forskelligt held, og
efter et kort stykke tid blev nye
hunde sluppet. Sådan fortsatte
formiddagen på skiftende marker.
Ud over stepperne gik det med
ivrige hunde. Der var en del
agerhøns, et par harer og nogle
rådyr.

Så indimellem mistede ejerne overblikket, når
hundene gik til den med en fart, der kunne være svær
at følge. Hundene vidste dog godt hvad det gik ud på,
og endte altid med at komme tilbage til den rette ejer.

Til kaffepausen ankom Lotte og Jørghild med
kaffe, vand og kage. Else Marie Munk og Dorthe
Elgaard havde bagt kagerne, mange tak for det de var bare gode. Og selvfølgelig også tak til Lotte
og Jørghild. Der blev snakket lystigt og længe om oplevelser med både hunde og jagt. Da kage og
væske var fortæret fortsatte jagten igen på nye marker.
I løbet af eftermiddagen blev agerhønsene sendt
på vingerne med jævne mellemrum, det ser nu
godt ud når en Drente står i stram stand. Det
lykkedes at nedlægge yderligere nogle stykker,
med efterfølgende fine aborteringer. For nogle
var det den første abortering udenfor
træningsbanen. Harerne havde en evne til at
trykke sig indtil enten hund eller menneske
næsten trådte på dem. Men også de måtte flytte
sig når man trods alt kom for tæt på, dem blev
der også nedlagt et par stykker af.
Jagten sluttede med en fin parade, hvor
der lå fem agerhøns og to harer.
Efterfølgende blev der serveret dejlig
suppe med brød til. Under suppen gik
snakken igen, og det er nu rart at være
i selskab med så rare og herlige
mennesker. Alt i alt var det en super
dag, med dejligt selskab og fantastiske
hunde. Mange fine jagtsituationer og
indimellem nogle rigtigt flotte skud.

Stemningsbilleder af dagens foreningsjagt.

Tak for en dejlig dag 😊

Udstilling i Herning den 2. og 3. november - Johanna
Så var vores Lille Jennechien bleven til en ung dame og skulle hun for første gang med til
udstilling i Herning 🧐 Vi har glædet os til den store dag. Alt var jo nyt for hende, kæmpestore
hunde som siger meget dybt vov, bitte små hunde som ligner Paris Hilton.
Højtalers skrappe ud over menneskemængde og alt det andet som var totalt nyt for hende. Men
hun klarede det rigtig godt og opførte sig som hun skulle. Hun blev også bedømt til SL, som
betyder særdeles godt og er det højeste sådan en lille hund kan få. Så en god start på hendes
fremvisning. Så glæde vi os til Fredercia 😉

Rersultater: Lørdag den 2. November
DK12049/2019 - Mosehøjs Jeci Jennechien – Særdeles Lovende, BK
DK03493/2019 - Old Fowler's Chaplain - VG.MK Plac.1
DK12198/2017 - Old Fowler's Cold Gin - Exc.ÅK Plac.1
DK07959/2019 - Annie Jaymil Van. 'T Dreske Kwinne - VG.JK Plac.1
DK13982/2018 - Vindhøj's Store Maaike - VG.MK Plac.1
DK08190/2015 – Aya - Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR
Resultater: søndag den 3. november.
DK03493/2019 - Old Fowler's Chaplain - Exc.MK Plac.1
DK12198/2017 - Old Fowler's Cold Gin - 1.BHK CERT CACIB BIR
DK07959/2019 - Annie Jaymil Van. 'T Dreske Kwinne - G.JK
SE11289/2019 - Teacher's Underbara Unni - Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK CERT Jun.CERT BIM
DK13982/2018 - Vindhøj's Store Maaike - VG.MK Plac.1
DK08190/2015 – Aya - Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CACIB
Godt gjort og tillykke alle sammen med disse gode resultater 😊

Kommende aktiviteter: Kan også læse på vores hjemmeside under aktiviteter og begivenheder:
•

•
•
•

Forårs markprøve lørdag den 4. april

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/44-alt-om-2020/881_info-markpr%C3%B8ve2020.pdf
Unghunde test søndag den 5. april http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/34jagtbrugshunde/873_ut-2020-annoncering-ddpk.pdf
Riffelskydning søndag den 3. maj http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42formand-ddpk/883_riffelskydning-2020.pdf
Apporteringsprøve lørdag den 13. juni

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/44-alt-om-2020/878_ddpkapporteringspr%C3%B8ve-2020.pdf
•

Certifikat Udstilling søndag den 14. juni

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/42-formand-ddpk/884_certifikat-udstilling-ddpk2020.pdf
•

Drenteweekend lørdag den 13. juni & søndag den 14. juni

http://www.drenteklub.dk/CustomerData/Files/Folders/44-alt-om-2020/882_drenteweekend-invitation2020.pdf
Til næste gang:
• Udstillings resultater Fredericia
• OCC – Jagt & Outdoor
• Alt om DDPK forårs markprøve
• Alt om UT Odder
• Riffelskydning
• Spørgehjørnet
• Fra hundeejer til hundeejer
Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk

