
 
 
 
 

Svenska Drentsche Patrijshond Klubben 

välkomnar er till 2019 års Drentträff 

i Sälen, 20-27 juli. 
 

 

 

 Börja 2019 års prov- och utställningsår på bästa sätt - Drentveckan i Sälen! 

 
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 (22-26 juli) och prov i 

eftersöksgrenar (25 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 (20 juli), anmälan 

görs separat senast den 31 maj, samt att delta på klubbens utställning (21 juli). I år kommer 

utställningen dömas av Martin Adner. 

 

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 lokal med tal, prisutdelningar och 

lotterier med mängder av fina priser! 

 

Senast 26 juni vill vi ha din anmälan och full betalning. 
Gör helst din anmälan via länk på hemsidan www.drentklubben.se/drentveckan (eller per post 

till Anders Carlsson, Mannarp Gustavsberg 450, 305 61). 

http://www.drentklubben.se/drentveckan


 

 

 

 

 

 

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 2018” 
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 den 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 2019” 
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. 

 

 

 

 



 

 

 

Presentationer av instruktörer och funktionärer: 

 
 

Martin och Cicci Adner: Specialister på lydnad och utställning. Martin dömer utställningen 

och kommer med nyttiga tips inför den, Cicci håller i unghundsträningen. 

 

 

Torsten Samuelsson: Sälenträffens grand old man, viltspårs nestor och domare. Torsten 

känner markerna runt Sälen utan och innan och är en tillgång för alla med intresse för 

spårträning. 

 

 

Jonas Hansson: Viltspårsinstruktör och domare som i år assisterar Torsten på kurserna och 

dömer viltspår. 

 

 

Emmy Klang: En ny bekantskap för i år som är Dipl. Friskvårdsinstruktör, Laserterapeut, 

Hundsimsintruktör samt  Balansbollsinstruktör. 

 

 

Jocke Nordell: Domare på torsdagens prov i eftersöksgrenar och instruktör under eftersöks- 

och apporteringsträningarna. 

 

 

Heidi Svensson: Instruktör i apportering och lydnad samt domare i klubbmästerskapen i 

lydnad. 

 

 

Anders Carlsson: Veckans allt-i-allo och assisterande instruktör.  



Information om årets 

AKTIVITETER och BOENDE 
 

 

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!  

 
 

BPH 

 
Information och anmälan i särskilt utskick. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvällsaktiviteter i tältet 

 
 

Grillknytis, Söndag. 
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 170: -/ vuxen, 75: - /barn upp till 12år. Dryck tar du med själv. 

 

Föreläsning 1 
Martin Adner föreläser om exteriör och utställning. 

 

Föreläsning 2 
Emmy Klang ger oss nyttiga tips om omvårdnad och massage. 
  

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. 

 

Avslutningsmiddag på Gustavs, Fredag. 
Avlutning av veckan med god mat och utdelning av priser. God stämning och rafflande 

lotteri. 

 

 

 

Logi 
 

Klubben erbjuder flera olika boendealternativ.  

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

Lat: N61o 9´23.36” Long: E13o 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. 

 

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:  Anders mobil: 070-692 60 66 

      mail: anders@drentklubben.se 

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

      mail: nina@drentklubben.se 

Info och anmälan viltspår, jaktprov:       Anders  mobil: 070-692 60 66          

                         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!! 

 

 

 

 

 



Ungdomstävling 
 

Klubben arrangerar en utmanande bana av kluriga uppgifter för mini- hussar och mattar att 

lösa tillsammans med sina hundar. 

 

Uppgifterna består av en mix av vardagslydnad, agility, rallylydnad och allmän klurighet. 

Lika roligt för de vuxna att titta på som det är för ungdomarna att delta, så kom och heja på 

nästa generation! 

 

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. 

      

      

      

      

      

MÄSTARKLASS: 

 
Observera, ny klass för i år, öppen för hundar som tillsammans med sin förare som klarat 

minst 45 poäng i Guldklass. Statuter avslöjas inför starten, god grundlydnad 

rekommenderas… 

 

Domare: Rosmarie Alsin  


