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

Nyhedsbrev April 2021
Kære medlemmer
Sidste år sluttede vi alle nok året 2020 med et lille håb om, at året 2021 ville blive anderledes, at
vi ville få mulighed for at mødes til træning, prøver og socialt samvær som før COVID-19. De
første par måneder af 2021, var desværre ikke meget anderledes, end det år vi lige havde
forladt, men i marts åbnede det hele lidt mere, og vi kunne derfor afholde vores planlagte
hovedprøve, naturligvis med afstand, håndsprit og godt humør. Stort tak til alle deltagere,
hjælpere og Johanna og Ole som sørgede for de gode rammer for dagen.
Bestyrelsen har siden december arbejdet på en masse ting, og jer der følger med på Facebook,
har måske også observeret lidt mere aktivitet. I vil i dette nyhedsbrev, kunne læse om nogle af
de ting, der er blevet annonceret på Facebook. Klubben gør sit bedste for, at medlemmerne skal
holdes opdateret og føle sig inkluderet, derfor er det også virkelig rart, når vi kan se, at I
engagerer jer ved at kommentere, like opslagene og/eller deler dem. For jer der endnu ikke
følger klubbens Facebook side, er hermed en opfordring ☺
Jeg personligt, glæder mig til, hvad der venter her i foråret og sommeren, inden jagtsæsonen
starter igen. Forårets markprøver er afholdt, der arrangeres apporteringsprøver, vand slæb og
apporterings prøver og schweissprøver rundt omkring i Danmark i de kommende måneder. Jeg
selv nyder i den grad også, at naturen vågner og bliver grøn, det gør noget ekstra for den
daglige skovtur med min 4-benede kammerat. Måske I er i gang med at træne op til prøver?
Finpudse lydigheden efter jagtsæsonen? Uanset hvad, så glæder jeg mig til at se jer og jeres
hunde, forhåbentlig til Drenteweekend?
Der er masser af læsestof her i årets første nyhedsbrev, som sendes ud på en helt særlig dato.
Nemlig 30 års jubilæet for den første dansk registrerede Drente Basco. Klubben inviterer i den
anledning til jubilæumsmiddag i juni, og der vil sendes en særskilt invitation ud.
Rigtig god læselyst ☺
Sacha Holmqvist
Formand

DDPK forårsmarkprøve 2021
Forårsmarkprøven blev afholdt lørdag den 27. marts under lidt dårlige vejrforhold, med meget kold
jordtemperatur og byger med støvregn. Der deltog i alt 12 hunde; 3 i unghundeklasse, 2 GDH og 1
Drente og 9 i åbenklasse; 1. KLM og 8 Drenter.
Morgenen startede ud med en fornem oplæsning af menuen for dagen, samt fælles
morgenmad/kaffe, selvfølgelig efter gældende corona restriktioner.
For en enkelt hund med fører var dette den første markprøve. Læs om det her i nyhedsbrevet, for at
høre mere om deres første oplevelse med en dommer på marken. Dommeren sagde til alle; det var
bare om at spørge terrænleder eller dommer, hvis der var spørgsmål.
Første slip var i raps for unghundene. Da de kort
forinden havde set to rådyr løbe over hjørnet af
marken, var det godt gået, at de ikke forfulgte dét
spor, men i stedet koncentrerede sig om at søge op i
vinden. Hvert slip varede ca. 20 minutter.

Johanna med Jennechien efter første slip
Efter 4 hunde fra åben klasse blev sendt ud for
at søge videre på samme mark, blev bilerne
flyttet til et punkt, hvor tilskuere kunne følge
nogenlunde med fra vejen, mens hundene
søgte på markerne.
Sacha med Ginn og Ken med Mille, klar til start

Signe dirigerer Vera igennem rapsmarken
Niels Peter med Annie Yamil i venteposition

Efter endt første mark kom Else Marie
med dejlige kager og varm kaffe til
førerne. Det var tiltrængt i det grålige
vejr.

Ken havde den lille hvalp Max med, både ved bilerne men
også lidt ude på marken. Den fik masser af stimuli fra
fremmede mennesker og hunde. Max sov formodentligt
tungt og godt oven på sådan en dag!
Da alle hundene var gennem markerne, mødtes vi alle til en
omgang aspargessuppe med pølser, bacon og peberfrugt,
uhm det smagte, tak for det Johanna.
Slutteligt var det tid til oplæsning af dagens observationer fra
dommeren samt uddeling af præmier.
At det ikke lykkedes for alle at blive præmieret, var ikke pga. manglede fugl på terrænet - alle hunde
fik chance for fugl. Det lykkedes for 4 hunde at blive præmieret med hhv. 1., 2. og 3. præmiering.
Klubbens Opmuntrings pokal gik i år til Signe med Vera, tillykke og velfortjent. Klubbens Harepokal
gik i år til en unghund som virkeligt forfulgte hare længe over markerne, nemlig Jennechien.
Vi vil meget gerne sige tusinde tak til alle. Deltagerne for det gode humør og fine arbejde med
hundene. Dommeren for at være hård når han skulle, og støttende hvor det var muligt. Else Marie for
at komme med kage/kaffe på ruten, Joan for at holde styr på maden og dagens indbetalinger, Ole
for fin terrænledelse og Johanna for at være prøvelederen, der holdt sammen på hele.

Tak til alle for en dejlig dag ude på markene!

Resultater DDPK forårsmarkprøve - den 27. marts 2021
Der er i alt 4 præmieringer.
Unghunde: MARKPR Take the Points Dia Dk10652/2019, 27/05-2019, Gammel Dansk Hønsehund E/F:
Sanne Brasholt – 1. præmie
Åbenklasse:
Mille Dk00184/2016, 20/10-2015, Drentsche
Patrijshond E/F: Ken Pedersen - 2. præmie
SEVCH MARKPR Wild Venatrix Benelli Of Mira
Dk03208/2019, 26/05-2016, Drentsche
Patrijshond E/F: Christina Johansen – 2. præmie

MARKPR Gudenådalens Duke Dk07371/2019,
14/04-2019, Kleiner Münsterländer E/F: Tage S.
Nielsen, 3. præmie

Opmuntringspokal gik til:
Old Fowler's Hotter Than Hell Dk12755/2017,
19/04-2017, Drentsche Patrijshond E/F: Signe
Bloch. (Vera)
Harepokal gik til:
Mosehøjs Jeci Jennechien Dk12049/2019, 09/052019, Drentsche Patrijshond E/F: Johanna Jongstra

Fenris og min første markprøve!
Fenris og min første markprøve, var en
kæmpe oplevelse. Oplevelsen startede sådan set
flere uger før prøven, hvor vi trænende ekstra
intensivt i at gå ordentligt på en mark – for Fenris
er det er jo ”nemt” at høre efter, så længe han er i
snor, det ændrer sig en del, når han bliver sluppet
fri på en kæmpe mark som skal afsøges for ”alt”,
det vil sige harer, myrer, lærker og agerhøns.
Al start er svær, men det gik stille og roligt
fremad. Det var godt, vi havde Johanna som
guide, ellers var vi aldrig kommet dertil, hvor vi er
i dag som ekvipage. Der var mange fejl, fra både
hund og fører, men jeg kan mærke Fenris og jeg
arbejder bedre sammen lidt efter lidt.
Så oprandt dagen hvor vi skulle på prøven. Tidligt op og ud og gå med Fenris i haven og
nærliggende skov, for lige at få lidt ro på, inden vi ankommer til prøven. Vi nød alt fra naturen som
sådan en morgen kan byde på.
En kort køretur ud til Ole og Johanna i Mollerup. Prøven var velanlagt og planlagt til sidste detalje,
først var det ung hundene og derefter var det så åben klasse. Vi havde fået nummer 10, så der var
lidt tid til vi skulle på marken.
Det var egentlig rart nok, så kunne jeg jo gå og kigge de andre lidt
over skuldrene. Lige pludseligt skulle vi så til det, og Fenris blev
sluppet, og der gik ikke mange minutter, så var han ude af syne og
var ikke til at kalde tilbage. Dommeren kigger på mig og siger, at
jeg gerne må fange min hund og så bare gå op til bilerne, så måtte
vi jo se på næste slip.
Jeg tænkte mange tanker på vejen op til bilerne; Hvad var det lige at
der skete? Han havde da gået vildt godt i tirsdags, hvad var der sket
på den halve uge? Og alt muligt andet! Det var dejligt at komme op
til bilerne hvor der stod andre og ventede på, at det blev deres tur.
Der blev snakket lidt med de andre og der begyndte at komme lidt
ro på igen, vi skulle jo prøve igen og så kunne det jo være at det gik
godt.
Efter kaffen og den dejlige kage, var det igen tid til at Fenris og jeg
skulle på marken. Der var 4 hold før os og Fenris var helt klar! Han
ville virkeligt gerne ud og vise hvad han kunne på den mark.
Dommeren kalder os frem, det er vores tur og Fenris bliver sendt afsted. Det går bedre og Fenris
finder en agerhøne. Jeg får ham til at sætte sig, men fuglen fløj op af sig selv inden Fenris fik
rejsnings kommando. Dommeren gav os en lille pause og så måtte vi igen.

3. slip. Nu skulle det være og det går faktisk OK. Fenris afsøger marken, dog noget langt ude. Efter
nogen tid får den anden hund på slippet stand, næsten lige ved siden af mig og det går rigtigt godt.
Fuglen bliver rejst. Så sker det! Fuglen ”vælger” at flyve lige hen over hovedet på Fenris. Det er
simpelthen for stor en fristelse og han jagter den længere væk, hvor han får stand for agerhønen.
Den vælger så at forsøge at flygte, men Fenris vil have den med hjem, så han fanger den i luften og
kommer stolt tilbage med fuglen.
ØV! Det var jo så den prøve, men nu ved vi da, hvad der skal trænes på til næste gang - og der bliver
helt sikkert en næste gang.
Mvh. Heine og Fenris

Unghundetest, Ringsted den 14. marts
Søndag den 14. marts havde DDPK under
Jagtbrugshunde regi arrangeret en UT for
stående hunde. 4 stk. var tilmeldt. En
Weimaraner, en Kleiner Münsterländer, en
Vizsla og en Tysk Langhåret, desværre ingen
Drenter var tilmeldt. Dommerne var Henrik Raae
og Palle Jørgensen, og prøveleder var Knud
Flemming Madsen.
Vejret startede gråt, køligt og med lidt regn,
kraftig vind prægede hele dagen.

Alle hunde blev afprøvet på
forskellige terræner, og det var
tydeligt, hvor svært det var for de
unge hunde med den kolde vind, der
fik færten til at forsvinde. Det betød
fx, at de havde svært ved at fastholde
sporet på frisk harefod. Samtlige
hunde bestod, og det var en sand
fornøjelse at være med hele dagen.
Det er altid sjovt at se de unge hunde
arbejde, hvordan de forbedrer sig
gennem dagen. For mig personligt,
var det virkelig en spændende
mulighed at se, hvordan 4 forskellige
racer, der trods alt hører under samme gruppe af kontinentale jagthunde, arbejder så forskelligt.
Sacha

Unghundetest, Stoholm den 5. april
Drente Klubben arrangerede i regi af Jagtbrugshunde.dk UT prøve hos Henning Wilstrup, der lagde
terræn til prøven anden Påskedag. Desværre var vejrudsigten dårlig, og det faktiske vejr om
formiddagen, var direkte dårlig med snestorm indimellem og hunde koldt.
Dommerne var Bjarne Nürnberg og
Carsten Lundhøj, og prøveleder var
Knud Flemming.
Men på trods af vejret var deltagerne
og deres hunde, en Drente, 2 Kleiner
Münsterländere og en Weimaraner,
alle i godt humør og klar til prøven.
Kulden og den stærke vind gjorde
det svært for hundene, men alle fik
harespor og mulighed for at vise, at
de kunne gå spor. Alle hunde var ivrige og
søgte godt efter fugle, og alle fik fugl for.
Desværre fik Drenten, som var prøvens
yngste hund på kun 9 måneder, ikke vist
anlæg for stand og bestod derfor ikke, selv
om den gjorde det godt på alle andre
parametre og rejste fasan.

Prøven sluttede kl. 18, hvor vi alle var godt trætte og
lidt underafkølede, men en god dag i et fantastsik
terræn, hvor vi så hare, rådyr, grågæs, fassaner og
agerhøns. Stor tak til Henning for at stille terræn til
rådighed.
Glæder mig til at se alle hundene til AT til efteråret.
Knud Flemming

Hold din hund i form
Selvom jagtsæsonen er slut, og markprøverne er ved at tynde ud, er det vigtigt, at holde hunden i
form, så den er klar til efterårets aktiviteter.
Der er mange måder at forbedre hundens kondition på, men man kommer ikke uden om, at pulsen
skal op, hvis det skal have en effekt. Mange cykler eller løber med deres hund, nogle bruger også en
kick-bike. Ikke nok med at hundens kondition vedligeholdes, det gør førerens også ☺ Inden du
kaster dig over en cykel- eller løbetur med din firbenede ven, er det vigtigt, at du ved, at din hund er
fri for skader og skavanker, og at du ikke starter for hårdt ud. Er din hund (eller du) ikke vant til disse
aktiviteter, er det bedst at starte ud med kortere ture i roligt tempo, så skader undgås. Husk også at
opvarmning og nedkøling (hurtig gang/lunte tempo) er en vigtig del af det.
Foruden dit eget udstyr, findes der et hav af muligheder
til hunden. Nogle førere har visse præferencer når det
kommer til mærker, og du finder også udstyr specielt
lavet til formålet, hvis du vil investere i hele pakken. Skal
du løbe eller cykle med hunden i snor, så vælg en sele,
der giver plads til at skuldrene har fuld bevægelighed,
og gerne en der fordeler trykket over hele ryggen. Det
giver hunden den bedste forudsætning for at kunne
gøre det den skal, nemlig løbe. Der findes også specielle
liner til at kunne montere på cyklen eller løbebæltet, så
der ikke opstår hårde træk i hunden eller dig, hvis den
pludselig rykker i snoren.
Har du mulighed for at træne i bakket terræn eller på
stranden, så er der ekstra bonus på konditionskontoen,
både for den to- og firbenede.
Husk, løb og cykling er hårdt, så det er vigtigt ikke at
overgøre det. Er du i tvivl om din hunds fysik er til det,
så kontakt din dyrlæge, inden du går i gang.
Vi på redaktionen, modtager gerne billeder og beretninger fra jeres motionsture ☺

Aktiviteter Maj & Juni 2021
DDPK Apporteringsprøve
Klubben afholder den årlige apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om KFJ`s apporterings-pokal. Der
dømmes efter SJD´s Fælles Markprøve Regler. Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk under SJD
apporteringsprøve, tilmeldingsfrist den 01. juni ☺
Hvornår: lørdag den 12. juni.
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.

Prøveleder: Johanna Jongstra. Mob. 20 61 62 92. E-mail: aktiv@drenteklub.dk
Dommer: Kristen Daugaard Kjeldsen, Malling
Mødetidspunkter:
kl. 08:00 - Fælles morgenmad.
kl. 09:00 - DDPK apporteringsprøve (tilmelding på hundeweb.dk)
kl. 13:00 - Fælles frokost.
Morgenmad, frokost og kage til kaffe/te kan bestilles for 150,- pp til prøveleder senest den 01. juni
og der kan betales ved ankomst til prøven med MobilePay eller kontant. Under hele arrangementet
kan der købes øl og sodavand. Sendt besked til aktiv@drenteklub.dk
Apporteringsprøven foregår efter Fælles Markprøve Regler, dvs. apportering af 1 udlagt kanin,
apportering af 2 for hunden synligt udkastede duer på land, samt apportering af 1 synligt udkastet
and i vand. Der dystes om KFJ´s apporteringspokal. Der er diplom til alle beståede hunde.
Regler og diverse kan læses på Dansk jagthunde Udvalg, side 19
Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde
http://www.danskjagthundeudvalg.dk/images/stories/PDF/2019_FMR_22.05.2017.pdf
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.hundeweb.dk > aktiviteter > DJU apporteringsprøve.
Prøven er åben for alle racer, gebyr er på 225,-

DDPK Certifikat Udstilling
Det er den 5. gang at vores klub selv afholder vores egen udstilling. Vi håber, at det igen bliver en
succes, og at I vil bakke op om det. Begivenhed afholdes sammen med vores årlige Drente weekend.
Hvornår: søndag den 13. juni 2021.
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.
Start tidspunkt: kl. 10:00

Tilmelding til denne udstillinger skal ske på www.hundeweb.dk
Udstillingsledere: Anne Mette Kofod & Johanna Jongstra
Dommer:
Klasser:
Babyklasse
3-6 mdr.
kr. 280,- (resultatet stambogføres ikke)
Hvalpeklasse 6-9 mdr.
kr. 280- (resultatet stambogføres ikke)
Juniorklasse
9-18 mdr.
kr. 410,Mellemklasse 15-24 mdr.
kr. 410,Åben klasse
fra 15 mdr.
kr. 410,Brugshundeklasse fra 15 mdr. og præmieret/bestået på anerkendt markprøve/UT/AT kr. 410,Championklasse national eller international eksteriør champion
kr. 410,Veteranklasse fra 8 år kr. 280,Opdrætsklasse 3-5 hunde fra samme opdrætter (min. 2 markprøvepr.) gratis *
Avlsklasse
3-5 afkom fra samme han/tæve (min. 2 markprøvepr.) gratis *
* Hundene skal være tilmeldt udstillingen i forvejen i enten Champion-, Junior -, Åben-, Brugshunde-,
eller Veteranklasse. Rabat ved tilmelding af flere hunde (samme ejer): 1. hund kr. 410,- / 2. hund kr.
334,-/ 3. hund kr. 280,- Se i øvrigt Reglement for udstillinger og skuer på www.dkk.dk under ”udstilling”.
Stambog, Resultatbog og vaccinationspapirer skal medbringes på dagen. Vaccinationen skal være
foretaget senest 14. dage før.
Efter udstilling er der tid til avlstræf, hvalpe som er født i 2018, 2019 og fra den første halvår i 2020,
skal mødes op sammen med deres forældre til fremvisning og bedømmelse. Der er avlerne som
tager kontakt til jer. Det er gratis at deltager. Til avlerne, send jeres info med hvor mange I ønsker at
komme med til aktiv@drenteklub.dk
Derefter Barn & Hund opvisning, gratis deltagelse og alle børn får en præmie for at deltage :o)
Under hele arrangementet kan der købes øl og sodavand og evt. overskud går til klubben.
Vi glæder os at ser jer, vel mødt.

Drenteweekend
Traditionen tro afholdes Drenteklubben Drenteweekend 1. gang årlig og sådan bliver det også i år,
forhåbentlig.
Hvornår: lørdag den 12. juni og søndag den 13. juni.
Mødested: Bjarupsøgård, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.
Der vil være mulighed for at overnatte i egne medbragte telt eller campingvogn her på
Bjarupsøgård. Men der er også muligheder for at leje værelse hos Frank & Lotte Christensen (bed &
breakfast) til en meget fordelagtig pris. http://www.dan-mix.dk/dk1.html
Om lørdagen afholdes DDPK den årlige apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om KFJ`s
apporteringspokal og om søndag vil der være Drente udstilling og generalforsamling bagefter. Ved
mødt

Program
Fredag den 11. juni
Indkvartering fra 16:00
Fælles spisning omkring kl. 19:00 og bålhygge.
Lørdag den 12. juni
kl. 08:00 - Fælles morgenmad.
kl. 09:00 - DDPK apporteringsprøve (tilmelding på hundeweb.dk)
kl. 13:00 - Fælles frokost.
Derefter fortsætter vi med aktiviteter som jagtsti, øksekast, bueskydning, luftbøsse skydning.
Til børnene er der flere slags spil, legehus, kroket, fodbold etc.
kl. 16:00 er det kaffe/te tid med kage, hvor vi får opvisning af børnene og deres hunde. Som for
eksempel kunne være Dog Dancing, spring eller andet fremvisning og meget andet, derefter
muligheder for lidt ringtræning og socialt samvær.
kl. ca. 19:00 Basco´s Jubilæums middag – Grill mad med diverse tilbehør. Særskilt invitation sendes
Senere på aften er der uddeling af den officielle titel klubvinder – Årets Drente og Årets unghund
2020.
Søndag den 13. juni
kl. 08:30 Fælles morgenmad.
Kl. 10:00 start på udstilling (tilmelding på hundeweb.dk)
I år har vi inviteret den Hollandske dommer Diana Striegel, som er en meget erfaren dommer hvad
angår Drentsche Patrijshond race. Efter udstilling er der tid til avlstræf.
Kl. 14:00 generalforsamling
Kl. 16:00 afslutning

DDPK Generalforsamling – den13. juni.
Invitation til generalforsamlingen sendes særskilt til samtlige medlemmer

Bestyrelsen informerer
Planlægger du hvalpe - Vores hvalpeformidler Else Marie Munk oplever stor efterspørgsel på
Drente hvalpe. Vi vil derfor gerne opfordre jer der planlægger kuld (uanset om det er stueopdræt
eller som kennel), om at tage kontakt til Else Marie, så hun kan sætte de håbefulde købere i kontakt
med jer. Der kan læses mere om hvalpeformidling her
Else Marie kan kontaktes på hvalpeformidler@drenteklub.dk

St. Hestedag i Roskilde – den 4. og 5. september. DDPK deltager med racestand, når der afholdes
St. Hestedag på Roskilde Dyrskueplads. Vi får brug for frivillige, der vil stå på standen en eller begge
dage i nogle timer, og så snart vi har detaljerne, sender vi mere information ud. Ved du allerede nu,
at du gerne vil give klubben en hjælpende hånd en eller begge dage, så skriv til
formand@drenteklub.dk med hvilken dag og tidsrum, du bedst kunne tænke dig.

Hjemmeside – Vores webmastere arbejder på højtryk for at give hjemmesiden en opdatering. Vi
glæder os til at kunne præsentere den opdaterede version for jer.

SJD – Vi har ansøgt om medlemskab i SJiD (en samlet organisation af det gamle DJU og FJD), der
har overtaget størstedelen af de prøver, som DKK afholdt. Så snart vi hører fra SJD om
medlemskabet, hører I mere. Selvom vi endnu ikke er medlem, må I gerne deltage i de prøver, som
SJD afholder. Er der spørgsmål til dette, så kontakt næstformand Knud Flemming Madsen på
kflm@madsen.mail.dk

Indlæg til nyhedsbrev
Det er så dejligt, når I medlemmer vil bidrage med nyheder, aktiviteter, træningsfif og diverse
historier eller oplevelser, som I har haft med jeres hund.
Men det kan også være, at I har diverse spørgsmål om drenten angående træning eller hverdags
oplevelser? Det I gerne vil dele med os andre, send det til webmaster@drenteklub.dk. Klubben er for
os alle, så alle bidrag til vores nyhedsbreve er velkomne, på forhånd tak ☺
Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er den 19. juni!

