ÅRETS DRENT 2018

Nu är det dags för dig som medlem i Svenska Drentsche Patrijshondklubben att rösta på den utav
nedan tre inkomna kandidater. Sänd din röst och uppge Nominerad a, b eller c, skriv rubrik Årets
Drent och mejla till arets.drent@drentklubben.se . Sista dag för röstning är 2018-06-30.
Vinnaren kommer att delges under Drentveckan i Sälen 21-28 juli 2018.
NOMINERINGAR ÅRETS DRENT 2018
a) Wild Venatrix Azalea of Mira, SE40017/2017 född 2017-07-12, “Juni”
Ägare: Camilla Ottoson

Motivering:
För att lyfta fram mångsidighetenhos Drenten nomineras Juni.Jag driver tillsammans med 3 kollegor
en förskola där hon är med varje dag. Hon har blivit en fantastisk tillgång för barnen. Framförallt för
en pojke som är 4 år och som är utåtagerande och slåss mycket. Han har haft problem med att få
kompisar pga. sitt humör, han har känt sig utanför och varit väldigt ledsen. Han har även svårt med
uttal och har svårt att göra sig förstådd.
Pojken fick följa med mig på promenad med hundarna en dag när han var ledsen och det blev första
steget till en förändring för honom. Han blev så glad i Juni och så stolt över att hon hade pussat
honom i ansiktet "för det betyder faktiskt att hundar tycker om dig", som han sa till alla barn och
pedagoger senare. Han pratade mycket om Juni hemma och han fick fortsätta följa med på
promenaderna, nu håller han själv i kopplet. När han är ledsen eller arg så går vi och hämtar Juni så
hon kan vara med honom i barngruppen, detta har stärkt hans självkänsla, han har hittat ett verktyg
som hjälper honom att inte bli så arg längre. Han vågar ta mer plats i gruppen och de andra barnen
har fått chansen att se en jättego kille som gärna får vara med och leka.Detta har också hjälpt till att
minska konflikterna i barngruppen.
Hon är nu även en otrolig tillgång för ett barn hos oss som har fått diagnosen autism. Bara genom
hennes närvaro så blir han lugn och vill vara med på aktiviteter som han annars aldrig vill.Detta är
helt fantastiskt!

b) J, SE VCH, RLD-N Renslingans Caprice, SE24733/2015 född 2015-04-07, ”Silva”
Ägare: Evis Persson
Motivering:
Silva har gjort fin reklam och väckt intresse för rasen på olika tävlingsbanor som mångsidigt
arbetande hund. Hon har under 2017 gått till pris med godkänt i Bruksprov Spår akl och
uppflyttningspoäng i Lydnad startklass och Jaktprov ukl fält samt blivit BIR med cert på utställning.
Som ettåring blev hon även SE VCH samt tävlade i Rallylydnad med diplom som resultat. Silva är vid
tre års ålder den mest allround meriterade drenten i Norden hittills då hon gått till resultat i sex olika
grenar.

c) Renslingans Arko, SE26373/2012, ”Arko”
Ägare: Karin Ramström
Motivering:
Jag vill nominera Arko, som i sin ungdom drabbades av sjukdom, plus en del andra otursamma
upplevelser, som t.ex. att bli attackerad av en svärm jordgetingar i vattenbrynet. Länge hade han
varken möjlighet, ork eller vilja att göra allt det som matte och husse hade tänkt sig, men så en dag
vände det. Han började simma för första gången vid fyra års ålder, han var med på fältträningar och
apportövningar. Under 2017, vid fem års ålder, blommade Arko upp till en ivrigt arbetande hund,
som gladeligen apporterar änder i svåra vatten och lyckligt söker fågel på fält. Han klarade
eftersöksgrenarna i både unghunds- och öppenklass och startade för första gången på fältprov,
måhända utan pris, men med en iver och en lycka som inte bara gjorde matte och husse glada, utan
även alla andra som såg honom. Utöver det är han den snällaste, mest tillgivna hund man kan tänka
sig, och familjens funktionshindrade dotter Alice’s bästa vän. Arko är en sann ”late bloomer” och ett
glädjeämne för sin familj och förtjänar att uppmärksammas för det.

