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

 

 

Drenteweekend 11-12 juni 2022 

 

Kære medlem 

Det er snart tid til årets Drenteweekend for klubbens medlemmer, som traditionen tro holdes i juni 
måned. I år afholder klubben arrangementet i Vissenbjerg. Herunder kan I læse mere om tid og sted, 
weekendens program og hvordan I tilmelder jer. 

Vi håber på at se en masse af jer til en hyggelig weekend sammen med gode Drente venner. 

Hvornår: 11-12 juni 2022 
Hvor: Sortenkær Hytten, Sortenkærvej 24, 5492 Vissenbjerg 

Praktisk info 
Der er mulighed for at medbringe telt til overnatning. Man kan ankomme fra fredag kl. 18. Der er 
desuden mulighed for at booke shelter via www.bookenshelter.dk  
For at weekenden kan blive god og hyggelig for alle deltagere, har bestyrelsen brug for, at alle hjælper 
til i løbet af weekenden med praktiske ting såsom at stille mad frem, rydde væk, vaske op, lave kaffe 
o.a. forefaldende arbejde, ligesom vi vil sættes pris på, at alle deltagere hjælper med oprydning på 
udstillingspladsen og ved spejderhytten, når udstillingen søndag er færdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bookenshelter.dk/


Programmet for lørdagen: 

Kl. 09: Morgenmad 
Kl. 10: Apporteringsprøve (tilmelding på www.hundeweb.dk – kun DDPK medlemmer kan deltage) 
Kl. 13: Fælles frokost  
Kl. 14.30: Uddeling af Årets Hund/Årets Unghund, herefter generalforsamling 
Eftermiddag med Jagtsti og hygge 
Kl. 18.30: Middag aften, herefter quizz og hygge 

 

Programmet for søndagen: 

Kl. 07.30-08.30: Morgenmad 
Kl. 08.30: SJD udstilling åbner (tilmelding på www.hundeweb.dk – kun DDPK medlemmer kan 
deltage) 
Kl. 9.30: Bedømmelserne i Vissenbjerg starter 
Kl. 14: Best in Show bedømmelserne starter 
Fælles oprydning for deltagere på udstillingspladsen + ved spejderhytte når udstilling er slut 

 

 

Forplejning 

Det er muligt at bestille følgende forplejning lørdag: 
Morgenmad (inkl. te/kaffe/juice): 40 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn (op til 12 år) 
Frokost: 40 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn (op til 12 år) 
Middag aften: 180 kr. pr. voksen, 90 kr. pr. barn - Der er mulighed for køb af vin til middagen 

Det er muligt at købe vand, sodavand og øl dagen igennem.  

Det er muligt at bestille følgende forplejning søndag: 
Morgenmad (inkl. te/kaffe/juice: 40 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn (op til 12 år) 
Frokost kan købes på udstillingspladsen. 

Det er muligt at købe vand, sodavand og øl dagen igennem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hundeweb.dk/
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Sådan tilmelder du dig 

Du sender en mail til aktiv@drenteklub.dk med følgende information: 

Navn: 
Tlf: 
Adresse 

 
Jeg/vi kommer lørdag og tilmelder os nedenstående: 
Antal voksne morgenmad:   Antal børn morgenmad: 
Antal voksne frokost:    Antal børn frokost: 
Antal voksne middag aften:   Antal børn middag aften: 
Antal voksne generalforsamling: 

Jeg/vi kommer søndag og tilmelder os nedenstående: 
Antal voksne morgenmad:   Antal børn morgenmad: 
 
Jeg/vi vil gerne hjælpe med (sæt kryds): 
Sætte morgenmad frem lørdag:  Sætte morgenmad frem søndag: 
Rydde op efter morgenmad lørdag:  Rydde op efter morgenmad søndag: 
Sætte frokost frem lørdag: 
Rydde op efter frokost lørdag: 
Sætte klar til middag aften: 
Rydde op efter middag aften: 
Hjælpe med at vaske op efter behov: 
Hjælpe med at brygge kaffe efter behov: 
 

Din/jeres samlede pris samt betalingsmuligheder sendes når tilmelding er modtaget. 

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 30. maj til aktiv@drenteklub.dk 
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