Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Chr. Hauchs Allé 16C, 3500 Værløse

Julehilsen
Hermed ville vi lige tage mulighederne for at ønsker alle GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR
☺ Håber at vi i 2021 igen må dele mange gode oplevelser, resultater og historie med
hinanden. I 2020 har der været næsten, som i ingen aktiviteter i Drenteklubben, pga.
Corona. Men måske kommer vi godt i gang med flere gode indslag, også fra jer, vores
egne medlemmer. I bestyrelsen vil vi selvfølgelig gøre vores allerbedste til at formidler
alle aktiviteter videre til alle jer. Glædelige julehilsen fra alle os i bestyrelse, til alle jer
derude, vi ses i 2021 ☺
I dette nyhedsbrev kan i læse om:
- Generalforsamling afholdt.
- Præsentation af bestyrelsen og suppleanter.
- Gin på sporet, af Sacha Holmqvist
- Foreningsjagt, af Johanna Jongstra

Generalforsamling afholdt 12. december 2020
Generalforsamlingen afholdes altid i forbindelse med den årlige Drente weekend, men
det fik corona situationen sat en stopper for. Vi udskød derfor indtil vi ikke længere
kunne udskyde. En god og corona venlig generalforsamling den 12. december i
Hammel blev afholdt. En masse gode snakke og diskussioner summede i lokalet.
Punkterne på dagsordenen blev gennemgået, den nye bestyrelse blev valgt, og så var
der uddeling af ”Årets Unghund 2019” og ”Årets Hund 2019”.
Titlen ”Årets Unghund 2019” blev tildelt Knud
Flemming Madsen og hans skønne hund Bessi.
De har klaret det så flot til prøver og udstillinger.

Titlen ”Årets Hund 2019” blev tildelt Sacha
Holmqvist og Gin, som også har klaret det
flot til prøver og udstillinger. Stort tillykke til
begge hunde.

Hermed en opfordring til medlemmerne om at sende pointskemaer ind for 2020 (selvom
aktiviteten har været meget begrænset), måske det er lige netop din hund der tildeles
en af disse titler og vandrepokalen/billedet? ☺
Klubbens tidligere formand Johanna Jongstra
takkede af efter 8 års kæmpe arbejde på posten.
Der skal endnu en gang lyde en kæmpe tak for
timerne og arbejdet der er lagt i klubben.

Også en stor tak til Else Marie &
Michael for at lægge hus til og
speciel Else Marie for hendes
bagning af lækre kager 😊

Præsentation af bestyrelsen og Suppleanter
Vi har afhold generalforsamling den 12. december og der er sket en del omrokering og
nye medlemmer til bestyrelse, derfor vil vi med glæde præsentere os til jer 😊
Formand
Jeg hedder Sacha Holmqvist, og jeg er blevet valgt som klubbens nye formand. Jeg har
været en del af DDPK-bestyrelsen i et par år. Men
hvem er jeg, udover at være klubbens nye formand?
Til daglig arbejder jeg som pensionsmægler, jeg bor i
Værløse, jeg har haft flere bestyrelsesposter gennem
de sidste 7 år, og så bruger jeg en masse tid med
min Drente Gin og vores hundevenner.
Planen var egentlig, at jeg kun skulle gå på udstilling
med Gin, og så tog nogle andre sig af det jagtlige,
men så tog jeg ham til hvalpetræning, så skulle vi
også prøve kræfter med nogle af de jagtlige ting, og
det var jo rigtig sjovt, så tog det ene mål det andet.
Jeg laver meget forskellig træning med Gin, og jeg
går op i, at træningen skal være noget
Jeg ser frem til at arbejde med den nye bestyrelse,
og jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer og
jeres dejlige hunde til de kommende DDPKarrangementer.
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Næstformand
Jeg hedder Knud Flemming Madsen, jeg er 69, men føler mig kun sådan morgenen efter
en lang drevjagt. Gift to døtre og to
børnebørn, der bor tæt på os her i Sejs v.
Silkeborg. Min faglige baggrund kan i se
på LinkedIn hvis det har interesse.
Tidligere formand for den lokale
badmintonklub i Låsby, i bestyrelsen for
tennisklubben, m.m.
Min første Drente ”Pascha” fik jeg 2010,
og den blev årets ung hund i 2012 og går
som 10-årig rigtig godt på jagt, så godt
at jeg bliver inviteret i tide og utide pga.
hende. Her er jeg Johanne meget
taknemlig for alt det hun lærte mig.
Nu er det Bessi det handler om og vi nåede UT, AT, Vand og Slæb samt den udvidede
apporteringsprøve inden hun blev 2. Så kom et korsbånd, Corona og nu det andet
korsbånd, så markprøve mangler vi stadig!
Bestyrelsesmedlem
Mit navn er Ken Pedersen. Jeg er uddannet elinstallatør og arbejder i et rådgivende
ingeniørfirma i København. Jeg bor i Jægerspris på Sjælland sammen med min kæreste
Nina, på en lille gård fra år 1800. På gården er vi 2 Drenter, Maggie og Mille og 2 katte,
Bamse og Line, samt 5 heste.
Jeg har haft Drentsche Patrijshond siden
2008. Efter at havde kontaktet den danske
Drente-forening, der informerede om
aktuelle hvalpekuld, hentede jeg min
første hund i Jyderup hos Charlotte Sparre
Ibsen. Her fik jeg Maggie, som jeg valgte
fordi hun var den der kom frem til mig. Hun
var også den mest dominerende og
uafhængige hvalp i kuldet. Fra starten var
der fuld fart fremad ... I 2015 fik Maggie et
kuld hvalpe og her beholdte jeg Mille, min
anden Drente.
Jeg synes det er en fantastisk race, der er
let at håndtere, og der er villig til at
arbejde, opmærksom og kontaktsøgende.
En dejlig, glad og rolig familiehund. Og ikke
mindst en rigtig god jagthund og ikke
mindst fordi racen er en alsidig jagthund, til
mark og skovjagt. Jeg værdsætter en hund, der opretholder god kontakt og går tæt
på jægeren.
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Bestyrelsesmedlem
Jeg har arbejdet i forsvaret og gået på pension nu går og
hygger mig med min hustru hjemme.
Jeg fik min første Drente i 2004 som bruges primært til jagt. Jeg
bruger dem også til forskellige prøver og udstilling både
herhjemme og i udlandet.
Det bedste resultat jeg har opnået, var i Herning 2010 ved
verdensudstillingen hvor jeg blev WW vinder. Jeg har været i
bestyrelsen siden 2008. Niels Peter Jakobsen

Bestyrelsesmedlem
Jeg hedder (Anne) Mette Kofod. Jeg bor i Strandby i
Nordjylland sammen med min mand Henrik og vores
dejlige hund Eros. Til daglig arbejder jeg som pædagog på
en skole/sfo.
Jeg har siddet i bestyrelsen som suppleant i et par år, så er
ikke helt på ukendt farvand. Jeg glæder mig til at komme i
gang som bestyrelsesmedlem.
Vi har haft Drente siden 2013, og lige nu har vi Eros på 11
år, som har boet hos os siden 2016. Vi er begge jægere og
Eros nyder at være med på jagt.

1.

suppleant

Jeg hedder Joan Nielsen og bor sammen med Heine og Odin. Vi har en skøn Drente på
snart 3 år, Fenris. Han er vores første hund og vi er meget glade
for ham. Heine går på jagt med ham og jeg har
lydighedstrænet ham.
Jeg arbejder til dagligt som proces specialist og
kommunikations medarbejder hos vindmølleproducenten
Siemens Gamesa. Siden marts 2020 har jeg arbejdet hjemmefra
og snakker ofte med kolleger der sidder Spanien. Jeg har været
suppleant, bestyrelsesmedlem, sekretær, kasserer og formand i
den lokale borgerforenings bestyrelse i en årrække for år
tilbage. Derudover har jeg været engageret to år i AnsGrønbæk lokalråd som bindeled mellem lokalområdet og
Silkeborg kommune i lokale og kommunale spørgsmål.
I min fritid dyrker jeg sang, strik, vinterbadning og Netflix.
Glæder mig til støtte bestyrelsen i dens arbejde for Drenterne i
Danmark.
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2. suppleant
Jeg hedder Johanna Jongstra og har været
forhenværende formand igennem de sidste 8 år. I
øjeblik har jeg tre Drentsche Patrijs hunde, Cille, Siko og
Jennechien, som alle bliver brugt som jagthund,
prøvehund, udstilling og familiehund.
Min mand Ole og jeg ejer Bjarupsøgård I/S hvor vi har
alt fra hundepension til juletræer. Jeg har haft
Drentsche Patrijshond helle mit liv og ønsker at fortsatte
med det 😊
I det næste år vil jeg arbejde for at klubben og dens
nye bestyrelse kommer godt i gang og prøve at hjælpe
dem så godt som muligt. Det ville være dejligt at
klubben kunne blive ved med at være aktiv på alle
måde. Jeg tror at vi har samlet et stærkt hold og at den
nye bestyrelse vil gøre et godt stykke arbejde fremover.

Gin på sporet…
… og her menes ikke den, bevares gode spiritus, men derimod min drente 😉 Vi har i juli
måned deltaget i to schweissprøver begge med rigtig gode resultater.
I tiden op til prøverne har jeg arbejdet målrettet mod at få en 1. præmiering på 400m/3t
sporet, så vi kunne komme videre til de andre schweissprøver. Jeg havde haft store
udfordringer med tempoet (4-hjulstrukken galophest for enden af en lang sporline er
ikke fedt), og det medvirkede også til, at jeg simpelthen havde for svært ved at læse
hvornår han var på sporet, hvornår han havde brug for hjælp og hvornår han gik på
anden fært. Den første måned gik jeg 2-3 spor om ugen i forskelligt terræn, forskellige
sporlængder og størstedelen som overnatningsspor. Dette for at få arbejdet ham ned i
et fornuftigt tempo, og så jeg havde muligheden for at lære at læse ham. Den ene
gang om ugen var jeg hos en træner, som hjalp mig, kom med konstruktive og
brugbare råd til videre træning.
Den 4. juli var vi tilmeldt 400m/3t schweissprøve i DMK som afholdt prøven i
Nederskoven, Tølløse. Vejret viste sig absolut fra sin værste side. Regn i stride stråler fra vi
ankom til vi forlod stedet. Vi blev dog mødt af glade og spændte ansigter. For nogle var
denne deres første prøve, så der sad nerverne lidt uden på tøjet.
Da det blev vores tur, gik vi ned til startstedet sammen med dommeren, stifinder og en
tilskuer. Jeg gjorde mig og Gin klar, på præcis samme måde som når vi er hjemme og
træner. Af sted det gik, og jeg skal love for, at Gin havde taget arbejdstøjet på. Det
fornuftige tempo vi havde haft ved sidste træning, var umiddelbart udeblevet da han
rykkede godt til i linen, og så gik det ellers af sted. Linen blev kortet lidt ind, tempoet kom
lidt ned, og vi kunne nu have de 3 andre to-benede med. Da vi kommer til et
terrænskift, skal vi krydse et arbejdsspor. Her var der masser af afledningsfært, for Gin
satte farten op og begyndte at gå zig-zag. Jeg blev stående og afventede, at han kom
tilbage, så vi kunne gå videre i den rigtige retning. Vi kommer videre, og pludselig
stopper han op og kigger ind i skoven, vender sig og kigger på mig (der pænt lader
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som ingenting, selvom jeg godt er klar over, at der er noget interessant derinde). Da vi
har stået lidt, tager han sporet op igen, og et par meter fremme er vi ved sporslut, Gin
tager skindet og venter pænt på sin belønning. Da alle prøvedeltagere er kommet
igennem, er det tid til præmieoverrækkelser, og vi fik sørme en 1. præmie. Vi kunne nu
komme videre til 400m/20t prøven.
Den 18. juli havde jeg tilmeldt os en 400m/20t prøve i Korthårs klubben, afholdt i
Jyderup. En 20 timers prøve er lidt anderledes, da man her ikke får anvist sporstart, men
får at vide, at mellem det træ og det træ ligger sårlejet. Dvs. du og din hund selv skal
kunne finde sporstart i det man kalder en kasse. Derudover er der på sporet en
wiedergang, hvilket vil sige, at sporet ender blindt, så hunden skal kunne gå ud for
enden, gøre opmærksom på, at sporet ender blindt, og så selv finde tilbage og tage
sporet op igen.
Jeg var noget nervøs til denne prøve, da det kun var 2 uger siden vi fik vores 1. præmie
på 3 timers sporet, temperaturen var høj og bunden knastør, noget der gør det hele lidt
sværere. De to første ekvipager gennemførte ikke, og så var det min tur. Jeg kom ned til
dommer og stifinder, fik anvist de to yderpunkter, og så var det i gang med os. Gin
finder sårlejet, og så går vi af sted. Tempoet er fra starten af rigtig fornuftigt. Hen til
wiedergang som han fint går ud af, og så kommer tilbage igen. Det går jo rigtig godt
det her, men jeg må ikke tabe koncentrationen og fokus. Vi kommer gennem
bøgebund, og lige pludselig stikker Gin i et kæmpe hyl og kommer krybende hen til mig.
Jeg når lige at tænke, øv det var den prøve, jeg får undersøgt hans poter og ben, der
er intet at se, han får lidt vand og en lille pause. Han virker noget beklemt ved
situationen, men jeg forsøger at gå lidt frem, Gin går med og tager så sporet op igen
uden problemer. Vi er nu kommet til en massiv ”hæk” af brændenælder, Gin siger med
al tydelighed i kropssproget, at vi skal over grøften og gennem der. Jeg må følge med,
armene langt over hovedet, og så kommer vi
ud til endnu et terrænskift, nemlig nålebund.
Terrænskiftet gør at han lige stopper lidt op,
men tager fint sporet op igen. Ikke længe
efter er vi nået til sporets ende, og Gin har
fundet skindet. Sjældent har jeg været så
lettet og stolt, og det var da lige før, at der
kom noget i mit øje 😉
Min fantastiske hund og jeg formåede
simpelthen at få en 1. præmie på 400m/20t
sporet, som de eneste af de 5 deltagende
ekvipager.
Her ses vi med vores diplom efter en fantastisk
dag med Korthårs klubben i Jyderup.
Perfekt afslutning op til vores sommerferie og
sporpause. Her i september er vi startet op på
sportræningen igen, da jagten nu er gået ind
på at afprøve os selv på en 1000m/20t
schweissprøve.
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Foreningsjagt 10. oktober 2020
Det var en dejlig dag sammen med vores Drenter ude i markene. Som den eneste af
arrangementer som blev afhold for vores medlemmer i Corona tiden.
Fantastisk hundearbejde vi fik set og rigtig godt samarbejde mellem agerhøns, hundene
og jægerne. Og så var vejrguderne med os, ud over en enkelt omgang regn på 10
minutter har det været formidabelt at være til en udendørs jagt arrangement med
vores skønne hunde. Ja, skønt at være sammen om det, tak til alle deltagerne for en
dejlig dag og det blev til i alt 15 agerhøns på paraden.
Stor tak til Else Marie for at hjælpe os med morgenmad og den lækre chokoladekage
hun har bagt for os, superdejligt. Hvad kunne man ønsker mere 😊

Jesper holder godt til, nu hvor Cille
har stand. Det var hans første gang
at skyder agerhøns for stående
jagthund, godt gjort.

Cille venter tålmodig til at Jesper er
på god skyde afstand. Så går hun
villigt frem og rejser en enkelt
agerhøne. Lidt senere finder Fenris på
samme sted den anden makker.

Heide og hundene Ruth & Bitte
Også Heidi og hendes hunde
leverede en flot stykke arbejde, der
blev også skudt agerhøns for
stående jagthund, flot gjort Mogens
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Ole Beering var helt ny indenfor agerhønse jagt med
stående hund. Hans unge hund Molly på 1,5 år
gjorde det supergodt og viste hvordan det skulle
gøres. At Molly så senere måtte udgå med en
skade, som var alvorligt at den skulle en tur til
dyrlægen var ikke så godt. Men det kan jo ske.
Hun har det godt igen 😊

Der bliver også tid til at hyggesnak

Hundene elsker at løbe ude på markene for
at finde fugl
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Siko og Ruth finder agerhønsene sammen.
Et godt samarbejde mellem disse to
hunde, det er godt at se.

Disse to herrer har lært
hinanden at kende fordi de fik
hvalp af samme kuld og har
været til hvalpe komsammen.
Pascha & Chako er begge 10
år men er fit for jagt,
forhåbentlig en par år endnu.

Begge har fået en ny Drente,
Bessi & Nero og går på jagt
sammen, venskaber opstår 😊

Her ses i Mogens
med Nero

og

Knud Flemming
med Bessie
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Her er hele flokken samlet, efter en dejlig dag på jagt med Agerhønse hundene 😊
Der kunne vises mange flere billeder og situationer og blive brugt mange sider på
denne historie om vores fælles foreningsjagt, men… Alt kan også ses på facebooksiden
fra Dansk Drentsche Patrijshond Klub, god fornøjelse. Til slut vil jeg gerne siger tak for en
dejlig dag og måske ses vi igen til oktober 2021.
Til næste gang:
•
•
•
•
•

Velkommen til klubben
Alt om DDPK-forårs markprøve
Riffelskydning
Spørgehjørnet
Fra hundeejer til hundeejer

Med venlig hilsen
Webmaster
webmaster@drenteklub.dk
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