
Præsentation af bestyrelsen, Suppleanter og andre aktiver :o) 

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 DDPK-arrangementer.  

 

 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

 



Bestyrelsesmedlem  

Jeg hedder Kristian Ravn Lejbøl, og bor i Hørning mellem 

Skanderborg og Aarhus. Da jeg havde haft jagttegn i en 

6-7 år, syntes jeg det var på tide til at få min egen 

jagthund. Jeg kom mest på jagt på mindre forholdsvis 

vildtfattige terræner med mark og eng og på 

foreningsskovjagter og andejagt ved søerne omkring 

Skanderborg, og det var til den slags jagt jeg søgte en 

jagthund. Jeg ville gerne have en hund, der ikke bare løb 

væk og gik på jagt på egen hånd, og først kom tilbage, 

når alt vildt var jaget over til naboen, men derimod en 

hund man kunne gå på jagt sammen med. Jeg kendte i 

forvejen Johanna Jongstra fra Stilling Jagtforening og 

havde godt set de hvide og brune hunde, hun havde 

med til hundetræning, men kendte intet til racen før jeg 

læste en omtale af Drentsche Patrijshond på klubbens 

hjemmeside. Det lød nøjagtigt som den slags hund, jeg 

ledte efter, og da jeg besøgte Johanna og så hundene i arbejde, var der ingen tvivl om, at jeg skulle have 

mig en Drente. Jeg fik min fantastiske Madi i 2005 og kan ikke forestille bedre jagt og familiehund. Jeg 

har ikke hund for tiden, fordi jeg nu sejler som maskinmester, men vil stadig gerne yde en indsats for 

vores gode Drenteklub. Jeg har siddet i bestyrelsen og været næstformand i Stilling Jagtforening i en 

lang årrække, så er ikke helt uvant med bestyrelsesarbejde.  

 

1. suppleant 

Mit navn er Signe Bloch, jeg er 33 år mor til 2 drenge på 5 og 12 år, bor med min mand i Ulfborg Kirkeby 

i Vestjylland. Mest kendt for ulve parret i Stråsø plantage og Ulfborg skydebane. For 4 år siden fik vi vores 

første Drente. Vi mistede en ung gammel dansk hønsehund, og skulle finde en ny hund. Min mand 

ønskede sig en hund med mere pels, og jeg ønskede ikke 

at komme væk fra en kortsøgende hund, vi begge var enig 

om at det igen skulle være en hund med stand. Efter lang 

tids søgen faldt jeg over Drenten, som havde en race 

beskrivelse meget lig GDH. Jeg var ude og se DDPK’s forårs 

markprøve ved Mollerup 2017, og jeg kunne lide det jeg så, 

en hund som arbejder i god kontakt med sin føre. Især Ken 

Pedersen arbejde sammen med hans unghund Mille, er 

noget jeg husker med stor glæde. Vera og jeg har selv 

deltaget på prøver rundt om i landet og i Sverige, min 

mand bruger hende glædeligt på fællers jagter, hvor hun 

virkeligt er i sit es. 

(Vera er desværre blevet aflivet grundet sygdom. Signe har 

meddelt, at hun gerne vil fortsætte som suppleant, hvilket vi 

er glade for. Red. 



 

2. suppleant & Webmaster 

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 Ans-Grønbæk 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. 

 

 

Kasserer & Webmaster 

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.  

 

 

 

Hvalpeformidler 


