
 
 
 
 

Svenska Drentsche Patrijshond Klubben 

välkomnar er till Jubileums-Drentträff 

i Sälen, 22-29 juli, 2017 
 

 

 

SDPK fyller 5 år 2017 och det firar vi med extra mycket av allt under årets stora drentträff, 

arrangerat för femte året i rad! 

 
Sälen är en naturskön pärla i den nedre fjällkedjan. Förutom fina platser att träna hund på, 

finns där också mycket annat att göra för hela familjen, som till exempel fiske, vandrings- och 

mountainbikeleder, go-cart banor, höghöjdsbana, fäbod och badpalats. 

 

Vi bor i prisvärda, fina stugor med gångavstånd till det mesta. En välsorterad ICA butik finns  

på området. 

 

Under träffen erbjuds tillfälle att starta officiellt viltspårsprov (25-26 juli) och prov i 

eftersöksgrenar (27 juli) i klubbens regi. Anmälan till eftersöksprovet görs på särskild 

blankett till jaktprov@drentklubben.se. Info och blankett finns på klubbens hemsida under 

”jakt/viltspår”. 

 

Det kommer även att finnas möjlighet att mentalbeskriva din hund, BPH (22 juli), anmälan 

görs separat senast den 31 maj, samt att delta på klubbens utställning (23 juli). Det är den 

första officiella drentutställningen i vårt land, och domare är Wim Wellens från 

Nederländerna. Anmälan till utställningen görs på särskild blankett till 

karin@drentklubben.se. Info finns i inbjudan nedan. 

 

På kvällarna har vi vår samlingsplats i klubbtältet, där blir det grillkväll,  

medlemsmöte, föreläsningar och trevlig samvaro. Inte att förglömma alla lotterier med fina 

vinster (glöm inte kontanter). 

 

Vi är mycket tacksamma om du kan ta med lotterivinster, som lämnas i tältet lördag kväll. 

Stort som litet, men nytt, ju flera lotterier, desto bättre arrangemang i klubben.  

Överskottet går till nästa års Drentträff, för att generera bra program och instruktörer. 

Har du lust att baka något till fika-försäljningen i tältet är det välkommet.  

 

Veckan avslutas på fredagen med en gemensam middag på restaurang med tal, 

prisutdelningar och lotteriet med mängder av fina priser! 

 

 

       2012  5 år  2017



 

 

 

 

Utmärkelser som delas ut på fredag kväll 

 
 

”ÅRETS DRENT” 
Klubbens vandringspris till den drent som har utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt. Det kan 

vara framgång i utställning, jaktprov, viltspår, lydnad, agility eller liknande, men även en mer 

subjektiv bedömning kan ligga till grund för att erhålla priset. Det kan till exempel vara en 

drent som väckt ägarna mitt i natten och förhindrat inbrott eller varnat för eldsvåda. En 

särskilt duktig hund som är till stor nytta för sin ägare skulle också kunna erhålla priset. 

I det fall det finns flera kandidater prioriteras bredden och hundar som inte tidigare erhållit 

pris samt om bedrifterna bidrar till ökat intresse för rasen. 

Nominering och röstningsförfarande hittar du på klubbens webb. 

 

 

”BÄSTA VILTSPÅRSEKIPAGE SÄLEN 2017” 
Jaktkommittén delar ut pris till det ekipage som uppnått bäst resultat (1: pris) och omdöme på 

klubbens viltspårsprov under dagarna i Sälen. 

 

 

”ÅRETS JAKTDRENT - UNGHUND”. 
Priset går till unghund som har fått ihop flest poäng t.o.m. den dag den fyller 2 år.  

Hunden ska ha fyllt 2 år under de senaste 12 månaderna innan priset delas ut.  

Poäng räknas på de resultat som redovisas till SDPK:s jaktkommitté.  

Statuter för priset finns på klubbens webb. 

 
 

”ÅRETS SÄLENEKIPAGE 2017” 
Aktivitetskommittén (nomineringar emottages tacksamt av alla närvarande under 

Drentträffen) delar ut pris till en förare med hund i samband med avslutningsmiddagen. 

Pris utdelas till det ekipage som: 

 Visat god sportsmanship i motgång, såväl som medgång. 

(Och/eller) 

 Varit hjälpsam mot andra. 

 Varit inblandad i en, under veckan, omtalad episod. 

 Bidragit till god stämning och varit till glädje för andra. 

 Visat prov på ett gott samarbete med sin hund. 

Priset är en pokal som får behållas av den som mottager den. Aktivitetskommittén är enväldig 

jury. 

 

 

Senast 26 juni vill vi ha din anmälan och full betalning. 
Skicka helst anmälan per mail till salen@drentklubben.se (eller per post till Elisabeth 

Gilek, Renslingan 36, 840 95 Funäsdalen).  



Information om årets 

INSTRUKTÖRER, AKTIVITETER och BOENDE 

 

Pernilla och Rolf Ryberg 

Driver sedan många år Classic Dream’s Weimaraner och sedan några år ingår även en ny ras, 

SRHP (Slovakian Rough Haired Pointer). 

 

Pernilla och Rolf bor på Älviksholm Gård i södra Värmland där de har tillgång till det mesta 

man behöver för träning och jakt med stående fågelhund. Gården gränsar till Glafsfjorden och 

erbjuder många fina vatten för alla svårighetsgrader, gott om fält och skog. Man sätter ut 

fasan och rapphöns årligen i marken. De anordnar många kurser i olika moment och 

svårighetsgrader, prov i eftersöksgrenar, fältprov samt olika jakter på allt från fält- till 

sjöfågel. Rolf är även jaktprovsdomare för de kontinentala raserna. Pernilla är domare för 

eftersöksgrenar. 

 

Jaktlydnad 

Förutsättningen för ett gott samarbete med din hund i jaktliga sammanhang är en grundmurad 

lydnad och bra kontakt. Vi tränar olika moment och lär oss vad som krävs vad gäller lydnad 

för att fortsatt jaktträning och jakt ska fungera.  

 

Apporteringsträning 

Grunderna för eftersöksgrenar är en bra apportering och vilja att följa spår. Vi går igenom 

grundkunskaperna och hur man ska träna och stämmer av var varje ekipage befinner sig. För 

de hundarna med grundkunskapen, provar vi också på apportruta.  

 

Släpspår och vattenapportering 

Eftersöksgrenar, både släpspår med kanin och vattenapportering av sjöfågel. Praktisk träning 

och genomgång av vad som ingår i eftersöksgrenarna och vad som krävs för vår ras vid prov. 

Kanske en finslipning inför torsdagens prov. 

 

 

Torsten Samuelsson, 

Sälens auktoritet på viltspår, har lång och gedigen erfarenhet och är både pedagogisk och 

underhållande. Dömer även klubbens viltspårsprov under veckan. 

 

Viltspårsträning 

Nybörjare: För dem som aldrig har tränat viltspår, eller bara provat på tidigare. Vi går 

igenom det grundläggande och låter hundarna gå enklare spår. Endast deltagare inför 

anslagsklass. 

Öppenklass: För dem som har planer på att starta sin hund i öppenklassprov under 

Sälendagarna eller senare under hösten. Viss förkunskap krävs. 

 

 

Karin Gustavsson 

Är instruktör sedan drygt 20 år tillbaka i många grenar, valp, slyngel, kontaktkontraktet, 

agility, apportering och jaktlydnad. 

Driver ett eget företag som heter Karinshundträning, med hemsida www.karinshund.n.nu där 

man kan läsa mer om hennes utbildningar. Hon är Cert. Hundfysioterapeut och erbjuder hjälp 



med rehab och friskvård. Hon har haft stående fågelhundar sedan drygt 10 år. Först en 

Stabyhoun och nu två stycken Braccos som används flitigt till jakt och eftersök. 

Att hjälpa andra hundägare att förbättra kontakt och samarbete är bland det roligaste hon vet. 

 

Vardagslydnad och aktivering 

En bra vardagslydnad gör vårt liv tillsammans med hunden så mycket trevligare. Vi går 

igenomhur du bäst tränar, linförighet, sitt, inkallning och samarbete. 

Dessutom får du tips på saker att göra med din hund i vardagen. De kommer att få utmaningar 

för både nosen och hjärnan, och kanske du också .... 

 

Rallylydnad 

Blir en liten introduktion i hur man med hjälp av skyltarna i rallylydnaden kan förbättra sin 

kommunikation med hunden genom roliga och tydliga övningar, stor vikt kommer att läggas 

vid glädje och tydligheten mot våra hundar. 

 

Apportering, ej vilt 

Här kommer vi gå igenom hur vi kan lära våra hundar att hämta, lämna och bära saker. Detta 

kan vi göra till både nytta och nöje. 

 

Massage och friskvård 

Här får du lära dig att känna igenom din hund för att i god tid kunna förebygga tråkiga och 

långvariga problem. Om vi lär oss hur hunden känns när den är frisk så upptäcker vi 

problemen mycket tidigare. Detta är också fantastiskt bra för vår kontakt med hunden, de 

brukar älska den här typen av beröring när vi gjort den till en vana och är lugna och trygga 

med det. Vi provar också lite övningar på balansboll för att studera hundens belastning. 

 

 

Johanna Jongstra,  
Kommer ursprungligen från Nederländerna, men bor sedan 1985 i Danmark. Hon är medlem i 

den Danska drentklubben sedan 1999 och i SDPK sedan 2015. Uppfödare sedan länge av 

drentsche patrijshond under kennelnamnet Mosehøjs. Är utbildad jordbruksekonom och 

driver hundpensionatet Østjysk Hundecenter.  

 

Vattenträning 

Vattenträning är ett bra tillskott till annan träning. Det ger styrka i kroppen och självsäkerhet. 

Vi kommer att jobba med att motivera hundarna att tycka att det är roligt i vatten och få dem 

att känna sig bekväma där. Vi fokuserar både på vattenapportering och hur man använder 

simning som motion. Vi kommer att tala om hundens rörelser och fysik och hur denna typ av 

träning kan öka din hunds välmående.  

 

Ta med badkläder till er själva och var beredd på att bli blöta ni också. Kursen vänder sig till 

både simkunniga hundar och de som ännu inte är så vana vid vatten. Fokus kommer att läggas 

på varje hund individuellt. Vi håller på så länge intresse finns, så ta gärna med er egen lunch 

och fika. 

 

 

Peter Doderer 
Erfaren hundtränare och instruktör från Nederländerna, och ägare till den på jaktprov mycket 

välmeriterade drenten Aram v.’t Arrêt. Peter är sedan många år gift med Astrid och 



tillsammans hade de tidigare jaktlabradorer. Paret bor i Leiderdorp mellan Amsterdam och 

Den Hague. 

 

Demonstration av och prova på KNJV-provet 

KNJV-provet är det nederländska apportprovet som, beroende på nivå (C-, B-, eller A-

diplom), består av 5-10 olika moment. Det innehåller tre lydnadsmoment och 2-7 

apportmoment, både i vatten och på land, i stigande svårighetsgrad. 

 

Kursen kommer att ske i tre steg: 

 Söndag. Peter och Aram demonstrerar de olika momenten. 

 Måndag: Deltagarna provar på moment 1-5/A-E (C-diplom) 

 Fredag: Deltagarna provar på moment  6-8/F-H (B-diplom) 

 

Längst bak i inbjudan finner ni Peters utförliga beskrivning av KNJV-provets olika moment. 

 

 

Anne-Maj Graf 
Bor i en liten by som heter Lövnäs, belägen i norra Dalarna, 35 km nordost om Sälen. 

Hundägare sedan 40 år tillbaka. Har sysslat med en hel del, 

tävlat bruks, lydnad, ställt ut m.m. och började intressera sig för Nose Work 2015, efter att ha 

gått en helgkurs för Marie Fogelqvist. Idag är Anne-Maj utbildad instruktör i Nose Work. 

Hon har 2 egna hundar, en finsk lapphundstik på 5 år, och en långhårig collietik född 160517. 

Hemsida: www.hundfriskvard.se 

 
Prova på Nose Work 

Nose work är en relativt ny sport som växer lavinartat i Sverige! Den går ut på att din hund 

ska hitta en doftgömma inom ett visst avgränsat område- det finns fyra olika moment, 

behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Här får hunden använda sitt finaste 

instrument- nosen! Hunden får arbeta med hjärnan och blir trött, nöjd och glad! 

Den får dessutom arbeta självständigt- här behövs ingen lydnad! Du är bara med som en liten 

stöttepelare. 

 

Detta är en tränings- och tävlingsform, från och med 2017 finns officiella tävlingar, NW 1 

NW 2 och NW 3. De dofter som används är eukalyptus, lagerblad och lavendel. Innan du 

tävlar måste du ha avlagt ett doftprov, som är en slags tävlingslicens- en bekräftelse på att 

hunden vet vad den ska söka. 

 

Kursen kommer att innehålla följande moment: 

 Presentation -  om Nose Work 

 Genomgång av de viktigaste punkterna vid träning/inlärning 

 Övningar med godis 

 Övningar forts., doften eukalyptus läggs till. 

 Fikapaus. 

 Behållarsök  

 Samling och råd för fortsatt träning 

 Avslutning 

Eventuellt kommer vi att gå vidare ytterligare om det är samma deltagare som deltar vid 

första och andra kurstillfället. 



Att tänka på: Ha gärna sele till hunden, halsband ska vara av icke-stryp. Ta med godis, gärna 

tex. köttbullar el. korv. Klicker om du vill använda det.  

 

 

Övriga aktiviteter 

 

KM-Vardagslydnad 
Ett återkommande arrangemang i tre olika svårighetsgrader. Man börjar med bronsnivå 

och fortsätter med silver, guld. 

Man måste göra varje nivå i ordning och en nivå per år/Drentträff.  

En lättsam tävling med delmoment som passar alla hundar oavsett ålder och vad hunden 

används till i vardagen. Det går ut på glädje och samarbete med sin hund. 

 

Minimumpoäng måste uppnås för att kommande år kunna starta i nästa nivå. I annat fall 

tränar man vidare och gör ett nytt försök nästa år. 

Förutom ära och stolthet, föräras bästa ekipage med en liten pokal. 

( regler hittar du nedan) 
 

Apporteringstävling 
En tävling som är lika rolig för förare och hund, som för den ivrigt påhejande publiken. 

Här kan också alla vara med oavsett ålder på hund.  

Vi kommer även att ha juniorklass, för ungdomar under 16 år.  

Tävlingen går ut på att få sin hund att hämta så många apporter som möjligt från en ruta på 

ca: 50x50m, inom tre minuter. 

Flest inbringade apporter blir årets stolta pokalvinnare.  

(regler hittar du nedan) 
 

Ungdomstävling 
Se hit alla ni yngre människor som följer med till Drentträffen i Sälen! 

Vi inbjuder barn och ungdomar till en egen liten tävling där du med din hund får lösa små 

klurigheter och genomföra några roliga moment. Alla kan delta oavsett förkunskaper då det 

finns olika uppgifter att välja på. Ta med din hund eller låna en av någon annan deltagare 

(oavsett ras) och ta chansen att vara med. Alla får pris och någon kommer att vinna.  

- Vem vet, det kan bli just DU!  

 

Fjällvandring 
 

Vi gör en utflykt på Sälenfjället med utgång från Högfjällshotellet. En enkel tur som passar 

alla, där vi njuter av naturen, vackra vyer och förhoppningsvis även av solen. 
 

BPH 

 
Information och anmälan i särskilt utskick. 

 

 

 

 



 

 

Kvällsaktiviteter i tältet 

 

 

Gemensam Grillkväll  
Vår kock erbjuder ett rikt utbud från grillen såsom entrecote, fläskfilé, korvar, halloumi, 

potatissallad, pastasallad, grönsallad, grillade grönsaker, såser, tillbehör, kaffe och kaka. Helt 

enkelt en fulländad grillbuffé. 
Kostnad 150: -/ vuxen, 75: - /barn upp till 12år. Dryck tar du med själv. 

 

Föreläsning 1 
Nederländske exteriördomaren Wim Wellens, som dömer klubbens officiella utställning, 

håller en föreläsning om rasen på söndagskvällen. 

 

Föreläsning 2 
Rolf Ryberg föreläser på onsdagen om att starta på jaktprov. 

 

Föreläsning 3 
Ulla Andersson, BPH-provledare på Malungs KK och funktionär i SKK:s Mentalpoolen, 

föreläser om mentalitet och BPH på torsdagen, och då med särskilt inriktning på drentsche 

patrijshond. 
 

Medlemsmöte 
På tisdagens medlemsmöte kan du som medlem ta upp frågor som står dig varmt om hjärtat 

vad gäller klubben och rasen. Dagordning delas ut före. 

 

 

 

 

Övriga kvällsaktiviteter 

 

Bowling 
På måndag har klubben bokat banor på bowlinghallen i Lindvallen för de som vill vara med. 

 

Gemensam avslutningsmiddag 
BBQ Buffé på Gustavs Bar & Grill i Lindvallen. 

Utdelning av årets vandringspriser och veckans prestationer. 

Sista chansen att köpa lotter. 

 

 

 

 

 

 

 



Program 
 

Lördag fm + em. 

BPH på Malungs KK 

Särskild information skickas till de anmälda. 

 

Lördag kväll 

Välkomsthälsning, fikaförsäljning, kl. 19.30, i klubbtältet. 

Möjlighet att ändra/lägga till anmälningar för veckans aktiviteter.  

Därefter tar vi en gemensam hundpromenad i närområdet, 

då vi också visar var vår samlingsplats under träffen är. 

 

Söndag fm. 
Officiell drentutställning på Olnispagården kl. 9.00. Domare: Wim Wellens, NL. 

Medtag stamtavla och vaccinationsbevis. Utställningskatalog finns att hämta vid 

vaccinationsbesiktningen på morgonen. Anmälan görs till karin@drentklubben.se. Se separat 

inbjudan längre bak. 

 

Söndag em. 

Fjällvandring, en kort och enkel tur på fjället tillsammans 

Demonstration av KNJV-prov – Peter Doderer 

 

Söndag kväll i tältet 
Grillkväll kl. 18.00 

Föreläsning kl. 19.30: ”Drentsche patrijshond”, Wim Wellens 

 

Måndag fm. 

Viltspårsträning Nybörjare, inför anlagsklass – Torsten Samuelsson 

Vardagslydnad/aktivering – Karin Gustavsson 

Vattenträning – Johanna Jongstra 

 

Måndag em. 

Viltspårsträning Fortsättning, inför öppenklass – Torsten Samuelsson 

Rallylydnad – Karin Gustavsson 

Prova på KNV-C – Peter Doderer 

KM-Brons. OBS! kl. 17.00 

 

Måndag kväll 

Samling i tältet, fika, lotterier 

Bowling i Lindvallen 

 

Tisdag fm. 

Viltspårprov – Torsten Samuelsson (endast föranmälan) 

Jaktlydnad, nybörjare – Pernilla Ryberg 

Jaktlydnad, fortsättning – Rolf Ryberg 

 

Tisdag em. 

Apportering (vilt), nybörjare – Pernilla Ryberg 

Apportering (vilt), fortsättning – Rolf Ryberg 

Nose Work – Anne-Maj Graf 



KM – Silver och Guld OBS! kl. 17.00 

 

Tisdag kväll  

Medlemsmöte kl. 19.30 i tältet. 

Fika, lotterier 

 

Onsdag fm. 

Viltspårprov – Torsten Samuelsson (endast föranmälan) 

Släpspår, nybörjare – Pernilla Ryberg 

Vattenapportering, fortsättning – Rolf Ryberg 

 

Onsdag em. 

Släpspår, fortsättning – Rolf Ryberg 

Vattenapportering, nybörjare – Pernilla Ryberg 

Ungdomstävling OBS! kl 16.30 

 

Onsdag kväll 

Föreläsning kl. 19.30 i tältet: ”Starta jaktprov” – Rolf Ryberg 

Fika, lotterier 

 

Torsdag  

Prov i eftersöksgrenar vid Tisjön. Heldag. Gemensam avfärd från samlingsplatsen kl. 7.45. 

Ska du inte starta själv, följ gärna med och titta. Det är mycket vackert vid Tisjön, man 

kan vara publik och se alla spår och vattenekipage. Det finns också en grillstuga där 

man kan grilla medhavd mat vid lunchuppehållet. 

 

Nose Work – Anne-Maj Graf. OBS. samling kl. 9.00 

 

Torsdag kväll 

Föreläsning kl. 19.30 i tältet: ”Mentalitet och BPH” – Ulla Andersson 

Fika, lotterier 

 

Fredag fm. 

Vattenträning – Johanna Jongstra 

Apportering (ej vilt) – Karin Gustavsson 

 

Fredag em. 

Vattenträning (ev. fortsättning från fm.) – Johanna Jongstra 

Massage och friskvård – Karin Gustavsson 

Prova på KNJV-B – Peter Doderer 

Apporttävling OBS kl. 16.30 

 

Fredag kväll kl. 19.00 

Gemensam avslutningsmiddag, BBQ-buffé på Gustavs Bar & Grill 

Förbeställes i samband med anmälan 

Utdelning av årets vandringspriser och veckans prestationer. 

Sista chansen att köpa lotter.  

 

Kostnad 315:- vuxen, 150:- barn t.o.m. 12 år 

 



 

Logi 
 

Klubben erbjuder flera olika boendealternativ.  

In och utcheckning sker på Experium, Telnr: till receptionen: 0280-864 63. GPS-koordinater:  

Lat: N61
o 
9´23.36” Long: E13

o
 12´14.25" 

Receptionen är öppen fram till kl. 20.00. Vid senare ankomst – kontakta receptionen före 

stängningsdags. 

 

4 nätter är samma som veckopriset, alltså går det bra att komma tidigare, totalt 7 nätter för 

samma pris. Vill ni ha ytterligare nätter före eller efter veckan kontakta oss så gör vi en 

förfrågan. Meddela era ankomst- och avresedatum på anmälningsblanketten. Vill ni checka in 

på torsdag em. blir det ett lägre pris. 

 

Sängkläder och handdukar medtages själv. Har du glömt finns det att hyra i receptionen. 

Där du också kan beställa slutstädning av stugan, om du inte vill göra det själv. 

 

Röda byn 8 eller 6 bäddar 

Mitt i Lindvallen. Stugan är på 56 m2, har god standard och är 

fullt utrustad för självhushåll.   

 

Pris per stuga 4 395:- (lö-lö) 

  2 845:- (lö-ons) 

  3 295:- (to-sö) 

  1 050:- (dygn) 

Linnepaket 175:-/set 

Slutstädning 815:- 

 

 

Bruna byn 4 bäddar Mysigt stugområde nära Gustavstorget. 1 sovrum, 4 bäddar totalt,

 byggnadsår 1975. Allrum med 1 våningssäng/bäddsoffa, god 

standard och fullt utrustad för självhushåll. 

Liten, 35/40 kvm 

Pris per stuga 2 445:- (lö-lö) 

 1 595:- (lö-ons) 

 1 845:- (ons-lö) 

    580:- (dygn) 

Linnepaket   175:- /set 

Slutstädning   685:-/stuga 

 

Stor, 55 kvm 

Pris per stuga 3 295:- (lö-lö) 

 2 145:- (lö-ons) 

 2 495:- (ons-lö) 

   790:- (dygn) 

Linnepaket 175:-/set 

Slutstädning 815:- 

 

För mer info och boendekartor, se: 

https://www.skistar.com/sv/Salen/Boende/Boendeomraden/Lindvallen/ 



 

Vaccinationer 
Alla hundar som är med på Drentträffen och utställningen ska vara vaccinerade enligt SKK:s 

bestämmelser. 

 
För våra medlemmar från Norge: 

Fra 1. mai 2013 må hunden din ha ID-merke, eget pass og dokumentert behandling mot 

revens dvergbendelorm når du skal tilbake til Norge etter å ha vært på sverigetur. 

Bendelormbehandlingen skal gis av veterinær, senest 24 timer før hunden passerer grensen til 

Norge. Veterinæren skal dokumentere behandlingen i hundens pass. Kravene gjelder også for 

deg som bare skal på dags- og helgetur til Sverige. 

 

För övrig information om träffen kontakta: 
Info om program och anmälning:  Elisabeth  mobil: 070-795 43 82   

      mail: sälen@drentklubben.se     

Info om stugor:    Anders mobil: 070-692 60 66 

      mail: anders@drentklubben.se 

Info om utställningen:    Nina  mobil: +47 992 13 301 

      mail: nina@drentklubben.se 

Info och anmälan utställningen till:  Karin mobil: 073-073 88 22 

      mail: karin@drentklubben.se 

Info och anmälan viltspår, jaktprov:       Niklas  mobil: 070-546 69 44          

                         jaktprov@drentklubben.se 

 

Det kommer att fotograferas under veckan, dessa bilder kan komma att användas av klubben 

på webb, i nyhetsbrev mm. Om du av någon anledning inte vill vara med, säg till Elisabeth, 

Anders, Heidi eller Nina på lördag kväll. Du som tar egna bilder får gärna dela med dig av 

dessa till klubben. 

 

 

Varmt Välkommen till en härlig hundvecka 

 i goda vänners lag i Sälen! 



 



 

Regler Apporttävling Drentträffen Sälen  

 
I en ruta på ca: 50x50 meter läggs 15 ut apporter. 

Bestående av vanliga dummie, bollar, apportbock, 1 dummie med fjädrar, 

1 dummie med kaninskinn, 3 sorters vilt. 

(rutan ska vallas av med hund före första start) 

Hund och förare står innanför anvisad markerad linje. På domarens anvisning ska hunden 

skickas på apport och lämna av med alla fyra fötterna innanför linjen. 

På 3 minuter ska föraren förmå sin hund att hämta så många apporter som 

möjligt. Flest inbringade föremål vinner. Hamnar flera på samma antal,  

vinner bästa tid. 
Här gäller snabbhet att jobba med sin hund, och med en påhejande publik 

är detta kul för både hund och människor. 

Hoppas detta kan bli ett omtyckt återkommande arrangemang, som ju passar alla hundar. 

 

Så ställ upp, Stort Lycka till!! 

 

 

 

 

 
  



 

Drentträffens KM – Vardagslydnad 

 

BRONS: 
1. LINFÖRIGHET: 

Hunden ska föras i slakt koppel på förarens vänstra sida 20m på anvisad bana, vända gå 

tillbaka sätta sig på förarens vänstra sida.  

 

Vid start och slut får kommando användas.  

 

Bedömning: samarbete. 

2. UPPBINDNING: 

Hunden binds upp och sitter, föraren går ifrån 15m, väntar 30 sek återvänder därefter till 

hunden. 

Kommando vid lämnande av hunden får användas. 

Bedömning: trygghet. 

3. MÖTE MED PERSON OCH HUND: 

Föraren går med hunden på vänstra sidan för att möta person med hund, stannar, sätter 

hunden ner, tar ett steg framåt, hälsar i hand, konverserar, tackar i hand vänder och 

återgår. 

Kommando får användas. 

Bedömning: kontakt, trygghet. 

4. INKALLNING: 

Sätt hunden, gå ifrån 15m kalla in på domarens anvisning. 

Kommando vid lämnande och inkallning får användas. 

Bedömning: kontakt. 

5. SIDFÖRFLYTTNING: 

Hunden förs vid förarens vänstra sida i slakt koppel längs en uppgjord sträcka på 20m 

mellan koner med 1.5m mellanrum.  

 

Kommando får användas. 

 

Bedömning: samarbete 

6. APPORT 

Hunden ska sitta på förarens vänstra sida. En dummie apport  kastas 15 meter framför 

hunden. Hunden ska på kommando hämta, återvända och avlämna apporten i hand. 

Kommando får användas 

Bedömning: samarbete 

Godis/mat får inte användas vid genomförandet, bara röstberöm. 
Poängbedömning 10-5, Minimipoäng 50 för godkänt brons 

 

 

SILVER: 
 

1. LINFÖRIGHET 

Hunden ska okopplad gå vid förarens vänstra sida på anvisad bana, återgå och sätta sig på 

förarens vänstra sida på anvisad plats. 

Kommando får användas i starten. 

Bedömning: samarbete 



2. LIGG. 

Föraren lägger hunden på sin vänstra sida, föraren går ifrån till anvisad plats, väntar 1min. 

Under tiden passerar en annan hund i koppel med förare bakom den liggande hunden på 

5m avstånd.(gåtakt)  

Föraren återgår och sätter hunden upp.   

       Kommando får användas vid lämnandet av hund. 

Bedömning: trygghet. 

3. MÖTE AV PERSON MED HUND 

Hunden går vid förarens vänstra sida okopplad mot det mötande ekipaget, stannar, sätter 

hunden ner, föraren går fram 10m mot person med hund, konverserar, tackar i hand, går 

tillbaka och tar med sin hund till startplatsen 

Kommando får användas. 

Bedömning: samarbete, trygghet 

4. INKALLNING 

Föraren sätter hunden, kopplar från, går ifrån hunden till anvisad plats, kallar in på 

domarens kommando, under inkallningen kastas en dummies bredvid hunden, som ska 

ignoreras. 

Kommando vid lämnande och inkallning av hund får användas. 

Bedömning: samarbete. 

5. SIDFÖRFLYTTNING 

Hunden ska föras okopplad längs en sträcka på 20m mellan koner. 

Kommando vid start får användas. 

Bedömning: samarbete 

6. APPORT 

En dummie kastas, hunden skickas på uppmaning av domaren. På tillbakavägen ska 

hunden sättas ner på halva vägen på kommando. Därefter kallas in. 

Bedömning: samarbete 

Godis/mat får inte användas vid genomförandet, bara röstberöm. 

Poängbedömning 10-5, Minimipoäng 50 för silver. 

 

      GULD: 

 

Guld 

 
      

 

1. Fritt följ 
   

 

Föraren går med okopplad hund längs en anvisad bana. 

 

Startar med hunden sittande på vänster sida. 

 

 

Kommando vid start får användas, föraren ska gå med händerna 

 

pendlande längs sidorna. 
  

      

 

2. Störningsövning 

   

 

Föraren sätter hunden på anvisad plats, går ifrån den enl. 

 

anvisningar. Kommando får användas vid lämnandet. 

 

Funktionärer kastar bollar och dummies i hundens närhet 

 

utan att denne flyttar sig. Föraren återgår. 

 

      

 

3. Inkallning 
   

 

Föraren sätter hunden på anvisad plats, går ifrån till dold 

 

anvisad plats. Kallar in hunden enl. anvisning. 

 

 

Kommando vid avlämnande och inkallning (pipa) får användas. 



      

 

4. Apportering 

   

 

Föraren sätter hunden på sin vänstra sida. Funktionär går enl. 

 

anvisningar och droppar dold dummie. 

 

 

Föraren skickar hunden enl. anvisningar, ett 

apportkommando får användas. 

 

 
5.Inkallning 

 

Föraren sätter hunden på anvisad plats, går ifrån den. 

 

kallar in, under vägen finns störningsmoment, såsom dummie, 

 

köttbullar . 

   

      

 
I guldklass läggs stor vikt på samarbetet med hunden, godis i någon 

 
form får inte användas. 

  

 
Poängbedömning 4-10p. För godkänt guld krävs 45 poäng. 

      

      

      

      

        



 

Dutch retrieving test KNJV-SJP 
 

Introduction 

My name is Peter Doderer. For many years I’m happily married with my wife Astrid. 

Together we have two daughters who live independently. We are also the proud owners of the 

male dog Aram of the Arrêt. Our home is in the Netherlands, in a village called Leiderdorp  

situated near the North Sea coast and between Amsterdam and The Hague.  

 
Due to the anniversary week of the Svenska Drentsche Patrijshond Klubben in Sälen in July 

this summer in which Astrid, Aram and I will be participating, I’ve been asked to explain the 

Dutch retrieving tests. I will try to describe the tests in a clear and short way.   

 

Short definition SJP exams 

In the Netherlands there are many SJP exams(standard try outs for dogs) at the end of summer 

and in the beginning of autumn, which starts around 8 am and ends at 6.30 pm. On such a 

day, there are often about 75 participants, which will be judged (the dogs, that is) by one 

judge each test and one or two assistants.   

The KNJV- SJP (KNJV stands for Royal Dutch Hunting Association) is an exam which 

consists of 10 exercises (A – J). These exercises are always the same; the site conditions 

(woods, arable land) are the only difference, dependent on where the SJP test is being held. 

The exercises are divided into 3 levels, namely C, B and A level: 

 The C level exercises A till E form the basic tests and consists of 3 obedience 

exercises and 2 simple retrieving exercises.  

 The B level exercises F till H are expanded retrieving exercises.  

 The A level exercises I and J are respectively a line up and an animal track exercise.  

In order to obtain a certificate, the handler must achieve a minimum score on each exercise: 

 Certificate C level: minimum of 30 points, maximum of 50 points 

 Certificate B level: minimum of 48 points, maximum of 80 points 

 Certificate A level: minimum of 84 points, maximum of 100 points 

To get a certificate C, the dog must have passed exercise A till E with the minimum amount 

of points. To earn a certificate B, the dog must have passed exercises on both level C and B 

(A till H) with the minimum amount of points. To get your hands on a certificate A, first the 

dog must be older than 18 months. Furthermore, the dog must succeed on all level C and B 

exercises, and exercises D till H must be achieved with an average 7.  

 

Time to get acquainted with the 10 exercises! 

Exercise A: follow with and without leash 

The handler and his/her dog should walk an predetermined route, first on a leash and the 

second time without. When walking without leash, the handler should leave the leash at 



starting point. The purpose of this exercise is that the dog will follow the handler, without 

pulling the leash or running away without it. The route: 

- is shaped like an elongated hourglass over a walking distance of 40 meters. 

- has 2 inside corners and 2 outside corners 

- is marked with thin marking sticks on the corners and in the middle  

- starts from the middle 

Nowhere in the rules state the order in which you should walk. Therefore you can choose 

which corner (inside or outside) you’d like to walk first.  

  
 

 

Exercise B: send off and return on command  

The handler should send his dog away within 1 minute, over a distance of 30 meters. After a 

sign of the judge, the dog must return within a maximum of 3 commands . The handler can 

send off the dog in every desirable direction, but thereby taking into account that de dog have 

enough outdoor space at 30 meters (yes, our country is small). The location where this 

exercise is held, can be a meadow or a clearing in the forest.  

  

 

Exercise C: remain at the designated place 

The handler and his/her dog walk to a predetermined place at the mark of the judge.  The 

handler removes the dog's leash and will leave the dog behind in sitting, lying or standing 

position. Then the handler disappears from sight for 2 full minutes. When the dog remains in 

position, the handler walks back to his/her dog and the dog is leashed, the exercise is 

successfully achieved. This exercise if often done with 2 dogs at the same time.  



 
 

Exercise D: retrieve on land 

The handler and dog walk to a spot that is designated by the judge. The dog’s leash is taken 

off (kept in coat pocket or on the ground): the dog should be loose for hunting. On the mark 

of the judge, an assistant throws a rabbit or dummy at a distance of approximately 25 meters , 

on open ground and clearly visible to the dog. The handler should stay in place. At behest of 

the judge, the handler send his/her dog to retrieve the rabbit. The dog should retrieve and 

deliver the rabbit to the handler without hesitation or detours. The dog must sit in front of the 

handler when delivering the rabbit.  

 
 

 

 

Exercise E: retrieve out of the water 

The handler and his/her dog walk to a spot that is designated by the judge, about 3 meters 

from the waterfront. The dog is sitting next to the handler without a leash: the dog should be 

loose for hunting. On the mark of the judge, an assistant at the waterfront throws up a dummy 

or duck. A second assistant fires a gun shot when the dummy or duck is hovering at its 

highest point. Clearly visible for the dog the dummy or duck falls into the water. On the mark 

of the judge the handler send out his dog to retrieve the dummy or duck. The dog must 

quickly go into the water, swim fast to the dummy or duck and directly retrieve and bring it to 

the handler. The dog must sit in front of the handler when delivering the dummy or duck. 

After that the dog is allowed to shake is body. 

 
 

 

 



Exercise F: lost retrieve on land 

At this exercise the dog must independently, without help from his handler, find a small wild 

animal (like a bird or rabbit) in dense cover over a distance of 40 meters. This can be a forest, 

but also a heather field with many weeds. The wind direction should be contrary to the 

direction in which the dog is sent to retrieve. The time to search is around 3 minutes. The 

handler and his/her dog are standing at a spot that is designated by the judge. On the mark of 

the judge the handler send his/her dog to find the animal. When the dog is about 5 meters 

away, the handler ant the dog are not allowed to see each other anymore. The handler steps 

behind a tree or something  else to hide for a moment. The dog must independently find the 

animal, pick it up straight away and deliver it directly to the handler, who will return to the 

designated place after hiding. The dog must sit in front of the handler when delivering the 

animal.  

 
 

 

Exercise G: marked retrieve on land 

In this exercise the dog has to mark and retrieve on command of his/her handler a dummy or 

small wild animal that has been thrown with a clear curve against the wind on a distance of 60 

meters from starting point, preferably in low coverage. The marking point should be arranged 

in such a way that the dog can only see the dummy or animal when he is nearby. After 

sending out the dog, the handler can’t give any commandos until the dog picked up the 

dummy or animal. The dog should run as fast as possible and in a straight line as much is 

possible, retrieve the dummy or animal and without detours deliver it to the handler. The dog 

must sit in front of the handler when delivering the dummy or animal.  

  
 

 

Exercise H: retrieve over deep water 

On command of the handler the dog must swim across a lake or other kind of water with a 

width of at least 10 meters and up to 40 meters. Across the water the dog has to retrieve a lost 

dummy of small wild animal. The area across the water should also be at least 10 meters and 

up to 40 meters. Together, the total surface area of water and land should be around 50 

meters. The wind direction should be contrary to the direction in which the dog is sent to 

retrieve. The dog must quickly go into the water, swim across in a straight line, climb onto the 

waterfront across and find the lost dummy of small wild animal. Once the dog has found and 



picked up the dummy or animal, he directly has to go back to the waterfront and swim back, 

again in a straight line, to the handler. The dog must sit in front of the handler when 

delivering the dummy or animal. After that the dog is allowed to shake is body. 

 
 

 

Exercise I: Line-up in open field 

In this exercise the handler sends off his dog to a designated sitting point in an open field, 

about 100 meters away from starting point. Preferably the wind direction should be contrary 

to the direction in which the dog is sent off. When the dog has reached the designated spot, 

the handler commands the dog to stop, stay and wait for the next command. After approval of 

the judge and the 2 assistants, the handler has to send the dog in a straight line of 50 meters 

depending on the wind to the left or right. The wind has to come from behind  on the second 

line. At the end of this straight line lies a common wood pigeon. The dog must pick up the 

scent of the pideon, find the pidgeon and directly deliver it to the handler.  

Take into account that this exercise is the first of two exercises to obtain certificate A. The 

dog can participate in these tests when the dog is older dan 18 months, receives at least the 

minimum amount of points for exercises A till H and achieves an average 7 with exercises D 

till H.   

 

Exercise J: Retrieve over water with an animal track 

At this exercise the handler sends his dog to swim across water with a width of at least 15 

meters. The water should be deep enough for the dog to swim to the other side. Across the 

water the dog has to pick up and follow a duck track, retrieve and return the duck to the 

handler. Depending on the size of the area, the length of the track should be at least 150 

meters up to 300 meters. The track must consist of at least two angles of 90 degrees. 

Preferably the wind direction should be contrary against or straight from behind the direction 

in which the dog is sent over water, and should be coming from the left or right side after an 

angle.  

The exercise is usually arranged so that the dog disappears from sight of the handler after 

picking up the track. Therefore the handler can only give commands until the dog has picked 

up the track. The dog must follow the track independently. This is different from exercise I, 

where the hander gives the dog as many commands as necessary.  The dog must pick up the 

duck and directly deliver it to the handler 



   
 

Finished all the exercises with the minimum amount of points? Congrats! You and your 

hardworkding dog earned the certificate C, B or A.  

 

Hopefully this short explanation on the Dutch KNJV – SJP exams illustrate how we test the 

hunting skills of our dog in the Netherlands.  

In summer during the anniversary week in Sälen we can practice most of these test. 

We’re looking forward to meeting everyone! 

With kind regards, 

 

Peter & Astrid Doderer 

 


