Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Bjarupgårdvej 14, Mollerup
8600 Silkeborg

Nytårshilsen fra formanden.
Året 2018 er lige startet og der er allerede mange ting på plads hvad angår Drente klubbens aktiviteter,
det er jo skønt at vi bliver ved med at være en aktiv klub. I 2017 har klubben afholdt markprøve,
Unghunde test & Avlstest, arrangeret riffelskydning, afholdt Drente weekend, apporteringsprøve og
udstillinger. Klubben har vist racen frem på Gram slot, Herning Dyrskue og på Hjerl Hede. Og afholdt
fælles foreningsjagt i oktober. Så alt i alt har vi mødt mange af vores medlemmer til klubbens
aktiviteter og tak fordi i støttede stort op om det.
Jeg håber selvfølgelig også at i selv har haft mange dejlige oplevelser sammen med jeres familie og
jeres Drente på jagt og derhjemme. Jeg hører tit historier om hvordan jeres Drente har haft stand for
agerhøns, fasaner eller snepper, enter anskudt hare på 200 meter, samt finder anskudt råvildt.
Det er altid dejligt at hører at jeres hunde bliver rost af jeres medjægere. Sådanne fortællinger bliver
man aldrig træt af at høre på. Dette er den bedste måde, at få folk til at interessere sig for vores dejlige
race, det er at gå på jagt med vores Drente. Herhjemme hos os gælder det også 😊
Hvis i nu har lyst til at dele disse oplevelser med Drente klubbens medlemmer, er i meget velkommen
til at skrive det ned og sende det til vores webmaster. Vi får alt for lidt historier om det virkelige liv for
en Drentsche Patrijshond. Gode oplevelser er noget vi skal dele og lidt pral er altid velkommen.
Her fra nytår har Dansk Kennel klub godkendt vores krav om at UT & AT skal stå lige med en
markprøve præmiering for at kunne deltage på DKK udstilling i brugshunde klasse. Vi synes det er
meget vigtigt at en jæger eller Drente ejer kan gå til disse test og at den også kan bruges til noget
fornuftigt. Vi får en næsten færdig jagthund med alt hvad det indeholder af arvelige egenskaber. Og
dermed få en del af den arvelige anlæg testet, så det bliver nemmere at vælger en hanhund til sin tæve.
Også avlerne kan bruge det at se om den kombination de har valgt var rigtig, og om den jagtelige og
mentale egenskaber er kommet godt på plads.
Håber at vi ser en del af sidste års kuld på denne test som skal afholdes i Odder til foråret. Testen er
speciel lavet til unghunde op til 2 år. Læs mere om det på www.jagtbrugshunde.dk
Som altid er der er mange, som har lyst til at være behjælpelige med klubbens mange aktiviteter, vores
frivillige hjælpere er en meget vigtig del af klubben. En kæmpestor tak for jeres indsats. Det er dejligt
at mange af jer er villige til at drage ud med jeres hund & familie til diverse fremvisning, hjælper til
hvor det er nødvendigt. Det er sådan vi kan holde vores Drenteklub kørende. Tak for, at i vil forsætte
med at støtte op om vores lille klub, det har vi virkelig brug for. Kan i alle have en rigtig dejlig start på
det nye år og jeg håber vi ses derude 😊 Godt Nytår.
Med venlig hilsen
Johanna Jongstra
Formand DDPK

