
Svenska Drentsche Patrijshondklubben Nordiska 

mästerskap och klubbmästerskap i fältprov med CACIT 

När: 6-8 oktober, 2017. 

Var: Vårgårda med omnejd. 

Hur: Anmäl till jaktprov@drentklubben.se 

 

Helgen den 6-8 oktober arrangerar SDPK NM och KM i fältprov med CACIT i samband med 

klubbens 5-årsjubileum. Dubbla partier. 

Helgen inleds fredagen den 6 oktober med fältträning på Tubbetorp, där det kommer sättas ut rikligt 

med rapphöns för hundarna. Därmed ges möjlighet att känna på markerna nära provmarkerna och 

dessutom finslipa fågeltagningar. 

Fredag eftermiddag kommer det arrangeras ett mindre ordinarie eftersöksprov på Tubbetorp för upp 

till 8 hundar. Domare är Pernilla Ryberg och provledare är Rolf Ryberg. 

Fredag kväll kommer det serveras en 1-rätters middag. Dessutom kommer Peter Nilsson hålla ett 

föredrag om CACIT-prov och tävlan på högsta elitnivå. Peter är domare och har deltagit flera gånger 

på VM för fågelhundar. Plasten är hembygdsgården Stommen i Essunga Kyrkby, intill hotellet där vi 

kommer att bo. 

Fredag, lördag och söndag morgon samlas vi i fält. Samlingsplats för träning och eftersöksprov på 

fredag är Tubbetorp. Samlingsplats för fältproven lördag och söndag är Fly missionshus. Det kommer 

bli dubbla partier där elithundarna går i ett parti. Det andra partiet blir med ung - och 

öppenklasshundar. Domare är Peter Nilsson och Rolf Ryberg, som dömer varsitt parti. De kommer 

växla lördag och söndag, så båda kommer döma elithundarna. Pernilla Ryberg är provledare för båda 

partierna. Det är bara elithundarna som kan erhålla CACIT och för det krävs ett 1:a pris med en 8:a i 

fältbetyg. Endast en hund per dag kan erhålla CACIT och en hund kan erhålla reserv-CACIT. Det 

kommer vara CACIT-prov båda dagarna med NM lördag och KM söndag. Proverna kommer hållas på 

Birger Knutsson erkänt fina marker, där flera andra klubbar arrangerar CACIT-prov och SM mm, bl.a. 

de brittiska raserna. Vi kommer bl.a. att vara på marker med mera småbruten terräng och mindre 

raviner med högt gräs som passar vår ras bra. 

Lördag kväll kommer det hållas prisutdelning och jubileumsmiddag i hembygdsgården Stommen i 

Essunga Kyrkby. Hembygdsgården ligger intill hotellet där vi kommer bo. Vi kommer anlita 

välrenommerad och prisvärd catering. 

Boende  

Mysiga, familjära och prisvärda hotell Madam Blå i Essunga Kyrkby med intilliggande ”Sjöbodar”. Det 

finns möjlighet att ställa upp enstaka husbil/husvagn vid intilliggande hembygdsgård Stommen, där 

det finns fullt utrustat kök, rum samt dusch/wc. ALL BOKNING GENOM SDPK! 

Huvudbyggnad  

1:a vån: Matsal för ca 20 pers. max 25. 

Nr. 6 (ej hund), 5 & 7. Enkelrum med dusch & wc. 15% rabatt =635:-/natt 
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2:a vån: Nr. 1 (ej hund) & 3. Stora dubbelrum med dusch & wc. 15% rabatt = 845:-/natt. 

Nr. 4. Dubbelrum med wc. 15% rabatt = 720:-/natt. 

Nr. 2. Enkelrum, ej wc. 15% rabatt = 505:-/natt. 

Minirum 1 st. med enkelsäng, ej wc. Rabatterat pris = 300:-/natt. 

WC & dusch i korridor. 

Garden house 1 st:  För 4 pers. 2 sovrum, pentry. 15% rabatt = 1.110:-/natt. 

Sjöstugor 3 st: För 3 pers. 1.295:-/natt, 3 nätter = 990:-/natt. 

Mysiga stugor, ett rum med extrasäng samt rejält sovloft med dubbelsäng,  minipentry utan 

kokplatta. Tv. Frukost på hotellet. Gångavstånd till hotellet ca 200 m, bilavstånd ca 500 m. 

Vedeldad bastu samt mindre pool utan uppvärmning. I direkt anslutning till ”Sjöstugorna”. Bokas 

direkt på plats av Elsie Lundberg Östrand. Mobilnr:  070-4966015 Kostnad 100 kr/kväll 

Rumsrena hundar tillåtet på alla rum inkl. Garden House och Sjöstugorna utom rum nr.  1 och 6 i 

huvudbyggnaden. 

Alla priser inklusive lakan, frukost och städning. 

Husvagn & husbil: Möjligt att ställa upp enstaka husbil & husvagn utanför hembygdsgården 

Stommen och få tillgång till hembygdsgårdens fullt utrustade kök, dusch och wc. Gäller sent torsdag 

kväll till söndag morgon. Ej utvändiga eluttag. Kostnad 250 kr/natt. 

 

Middag och föreläsning samt Jubileumsmiddag med prisutdelning 

Intilliggande hembygdsgård Stommen. Där vi kommer anlita välrenommerad och prisvärd catering. 

Fredag 6/10:  Föredrag med 1-rätters middag inkl. alkoholfri dryck alt. 1 öl eller 1 glas vin samt kaffe 

med kaka. Kostnad: 150 kr/pers.  

Burgundisk köttgryta, potatis och ris samt grönsallad, kuvertbröd med smör. 

  Alternativt 

Ugnsbakad torsk, potatis och ris samt grönsallad, kuvertbröd med smör (+20 kr). 

Lördag 7/10: Välkomstdryck, bubbel el. alkoholfritt. 3-rätters jubileumsmiddag inkl. alkoholfri dryck 

alt 2 öl 50 cl eller 2 glas vin & 1 litet glas dessertvin samt kaffe. Prisutdelning samt lotteri med fina 

priser. Kostnad: 395 kr/pers. Alkoholfritt: 350 kr/pers. 

Förrätt: Gourmetröra på danskt rågbröd toppad med Vänerlöjrom. 

Varmrätt: Porterstek med portersås & kokt potatis, broccolibuketter & grönsallad. 

  Alternativt 

Varmrätt: Inkokt lax med kokt potatis & ljus sås, sockerärtor & grönsallad. 

Dessert: Vaniljpannacotta med hjortron 

tel:070-496%2060%2015


Anmälan information 

Samtliga medlemmar i SKF-ansluten klubb är varmt välkomna att anmäla till prov, träning, boende, 

föredrag och middag på fredag samt jubileumsmiddag med prisutdelning på lördag. I händelse av 

överbokning har medlemmar i SDPK förtur. 

Jaktprov och eftersöksprov: Anmäls som vanligt på SKF:s anmälningsblankett. Skickas till 

jaktprov@drentklubben.se 

Bokning av träning, boende och mat: Mejl till jaktprov@drentklubben.se  Ange noga i 

anmälningsmejlet det som anmälts, både specifika kostnader och total kostnad samt vilken som 

anmäler med adress och telefonnummer. ALL BOKNING GENOM SDPK! 

Träning fredag 6/10:  På fina marker med gott om utsatta rapphöns. Möjlighet att träna flera 

fågeltagningar. Kostnad 500 kr/hund vid minst 10 hundar. 

Boende: Ange i mejlet vilket boende som bokas, rumsnummer eller sjöbod, samt alternativ i 

händelse av dubbelbokning. Ange antal personer, antal nätter samt kostnad per natt och totalt. 

Mat: Ange i samma mejl som rumsbokningen vilken mat som beställs samt antal portioner. Ange 

kostnad per portion och totalt.   

Fredag 6/10:  Föredrag med 1-rätters middag inkl. alkoholfri dryck alt. 1 öl eller 1 glas vin samt kaffe 

med kaka. Kostnad: 150 kr/pers. 

Lördag 7/10: Välkomstdryck, bubbel el. alkoholfritt. 3-rätters jubileumsmiddag inkl. alkoholfri dryck 

alt 2 öl 50 cl eller 2 glas vin & 1 litet glas dessertvin samt kaffe. Prisutdelning samt lotteri med fina 

vinster. Kostnad: 395 kr/pers. Alkoholfritt: 350 kr/pers. 

Betalning: Till SDPK. Ange namn och telefonnummer. 

Plusgiro 644557-1 

Bankgiro 876-2023 

IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571 

BIC/SWIFT NDEASESS 

 

Hoppas vi ses! 

Varmt välkomna med er anmälan. 

Jaktkommittén 

Svenska Drentsche Patrijshondklubben 
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