
Presentation av valberedningens förslag till styrelsemedlemmar. 

Jag heter Rosmarie Alsin och bor i Köpmannebro, 
Dalsland. 
Har tre Drentar 11, 6 och 3år, alla tikar. Hundarna 
är med på det mesta, vi går långa 
skogspromenader. Är på olika träningar, startar 
lite jaktprov och jagar när tillfälle ges. Drenten har 
jag följt sedan den kom till Sverige 2001. 
 
Jag har varit engagerad i olika styrelse 
konstellationer i många år. Ideellt arbete i en 
styrelse ska för mig vara roligt, inspirerande med 
god teamanda. Jag värnar om drentens utveckling 
i Sverige, till en sund, mentalt stabil hund. Där 
man bevarar de ursprungliga egenskaperna. 
 
I en rasklubb är det viktigt för mig att alla 
medlemmar ska känna tillhörighet, oavsett vad 
man gör med sin hund eller vilka mål man har. Att 
alla ska vilja vara en del av sin rasklubb, känna att 
de kan göra sin röst hörd. 
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Jeg heter Nina Gjelsnes Haug, bor i Innlandet fylke i 

Norge med samboer Lasse 2 hunder og 2 katter 

Jeg har vært med i SDPK sin styrelse noen år nå og 

sitter også i utstillingskomiteen som arrangerer 

utstillingen i Sälen under det årlige Drent treffet. Det 

er lærerikt og interessant å være med i styrelsen. 

Fra jeg var 12 år har det alltid vært hunder rundt 

meg, fra min fars Irsk Settere til mine egne hunder. 

Det startet med Grand Danois i 1988 , 3 stk har jeg 

hatt og de gjorde også sitt til at jeg satt som 

styremedlem i 10 år i Norsk Grand Danois klubb. 

Denne perioden skrev jeg også i GD klubbens mnd 

lige spalte i bladet Hundesport. Jeg tok 1 årig 

hundeinstruktør utdanning med diplom i 87/88 og 

skiftet yrke fra kontorjobb i byggebransjen til veterinær 

assistent på en av Norges største Dyreklinikker den gang 

i Oslo. Holdt masse 

valpekurs/grunnkurs/problemhundkurs og jobbet med 

egne hunder. Så fikk man barn og "hundelivet" ble tonet 

litt ned en periode. Det ble alikevel plass til valpekull, 

utstillinger, lydighets treninger og turer med barn og 

hund. 

I 2009 tok jeg jegerprøven i Norge og kunne gå på jakt 

på egen hånd. Jaktet med min første Drent, Wesley 

Inucos The Glocester (fra Nederland) en fantastisk 

viltfinner! Etterhvert startet SDPK opp i Sverige og vi 

meldte oss inn i klubben og var med på første Drente 

treff i Sälen- så gøy ! Videre ble vi "dratt med" av ivrige 

Drente eiere på jaktprov og treninger i Sverige- så gøy! 

Det skal sies at mange treninger og prov med 

viltfinneren fikk mor til å rive seg i håret...men det ble bra til slutt🤗. 

Min andre Drent kom fra Sverige: Renslingans Cornelis, en flott jakthund og viltfinner. 

Min tredje Drent kommer også fra Sverige : 

Old Fowlers One Eyed Jack som kalles Ozzy til daglig og er 2 år gammel . Han har 
selskap av min samboers schæfer på 11 mnd pr mars 2020.  De trives godt sammen. 
Ved ett par anledninger har man privat  på Østlandet i Norge fått til noen små Drente 
treff, som regel ikke flere enn 5-6 stykker,  koselige turer og sosial sammenkomst. 
Hovedinteressen min er nok JAKT sammen med min beste venn Ozzy. Vi er litt på 
utstilling,  treninger og jaktprøver både i Norge og Sverige og elsker det å være ute i 
naturen hele året.   
Jeg ser alltid frem til treff i Sverige hvor det er kjempekoselig å møte venner og 
bekjente med deres fine Drenter. 
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Jag heter Åsa Lidgren och bor i Karlskoga med 

min man Johan och sonen Erik. Jag har också två 

vuxna barn, Christina i Karlskoga och Anders i 

Luleå. Vi skaffade vår första drent, Vallbyviks 

Lovis, 2006 och har sedan dess skaffat två till, 

Cleo och Dinie. Tyvärr är Lovis borta sedan i 

höstas men nu väntar vi spänt på att en ny drent 

ska födas som vi ska få äran att ta hand om.  

Jag är just nu suppleant i Drentklubbens styrelse 

och det var jag 2017 också. 2018 tackade jag nej 

på grund av sjukdom men jag har sedan 2017 

tillhört Hälsokommittén som nu bytt namn till 

Avels- och hälsokommittén och jag har också 

varit med i Mäss- och monterkommittén sedan 

dess. Sedan 2019 har jag haft en administrativ 

roll i Jaktkommittén. Det är jag som tar emot 

anmälningar till våra jaktprov och sköter 

redovisningen av proven till SKF. Annars har jag 

inte så mycket erfarenhet av just styrelsearbete 

i alla fall inte sedan skoltiden. Min erfarenhet är 

mest från olika arbetsgrupper som satts ihop i 

olika idrottsföreningar som mina barn varit med i. 

Jag jobbar som redovisningscontroller på Arbetsförmedlingen och på fritiden blir det mycket drent. 

På grund av min sjukdom har jag svårt att ta mig fram i skogen och kan därför inte vara ute lika 

mycket i skog och mark som förut. Men jag hänger på Johan när jag kan. Vi använder hundarna till 

jakt så det blir mest träning som inriktar sig på det. Kondition, apport, spår, lydnad mm där vi hjälps 

åt. Annars tycker jag om att baka och laga mat när jag är ledig. Jag har också nyligen tagit upp ett 

gammalt intresse som är att bygga med lego. 
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Jag heter Johan Lidgren, är 52 år och bor i Karlskoga med 

min fru Åsa och sonen Erik. Jag jobbar som 

avdelningschef på Bofors Test Center i Karlskoga. Vi har 

haft Drent sedan 2006 när vi fick hem en Drentvalp från 

den andra kullen som föddes i Sverige. I dagsläget finns 

det två Drentar i hemmet men senare i år är det tänkt att 

det ska bli tre. Jag jagar, startar på jaktprov och 

utställningar med mina hundar. Förutom jakten och 

proven så blir det en del hundträning. Hundarna tar helt 

enkelt en stor del av fritiden. 

Vad gäller föreningsarbete har jag erfarenhet från 

jaktskytteklubben i Karlskoga där jag varit med i styrelsen 

som sekreterare i mer än 10 år. Jag valdes in i 

Drentklubbens styrelse som ledamot 2016 och från 2017 

har jag varit klubbens sekreterare. Förutom att vara 

sekreterare är jag med i jaktkommittén och mäss- och 

monterkommittén. 

Drentklubbens har till mål att inom ramen för SKFs stadgar tillvarata specifika intressen för Drentsche 

Patrijshond. Det gör vi genom att jobba för sunda hundar och glada hundägare och där har klubbens 

styrelse ett viktigt uppdrag. Jag är gärna med i detta arbete. 
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Sacha Holmqvist, ejer af Old Fowler’s Cold Gin.  

 

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde 

som bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger. Lige 

nu er jeg bestyrelsesmedlem i den danske Drentsche 

Patrijshond klub. 

 

Jeg arbejder hos en forsikringsmægler som 

pensionsrådgiver og client manager for vores 

internationale samarbejdspartnere. 

 

I fritiden træner jeg med Gin, både jagt træning, 

show træning og tricks. Vi deltager også i prøver og 

udstillinger både i Danmark og Sverige. 

 

Jeg har haft kendskab til racen i 10 år” 
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Jag heter Magnus Eriksson är 43 år och bor i 

Mora tillsammans med min dotter Thea. Jag 

jobbar på skatteverket. Jag har haft hund i 15 år 

och Drent (Old Fowler´s Deuce) i 3 av de 15 åren. 

Min hund och jag gör det mesta tillsammans,  

men vi gillar bäst att jaga skogsfågel eller bara 

vara i naturen och njuta. Vi går även en del 

jaktprov med blandade resultat. 

Jag har alltid varit en aktiv person och har tävlat 

och varit tränare på elitnivå i både innebandy och 

cykling. Det är från idrotten jag har min 

styrelsekännedom där jag suttit i styrelsen för 

både innebandyklubbar och Cykelklubbar. 

Jag brinner för att se utveckling hos både djur 

och människor, därför tycker jag om att vara 

delaktig i styrelsearbete där man kan bidra till en 

förenings utveckling. 

 

 


