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Regler för ”Årets Drent” 
Detta	  dokument	  beskriver	  hur	  klubben	  väljer	  vilken	  hund	  som	  ska	  få	  klubbens	  
vandringspris	  ”Årets	  Drent”.	  Information	  om	  detta	  pris,	  kontaktuppgifter	  till	  juryn	  och	  
detta	  dokument	  ska	  vara	  tillgängligt	  från	  alla	  sidor	  på	  hemsidan.	  	  

Beskrivning	  av	  priset	  
Årets	  Drent	  är	  ett	  pris	  som	  tilldelas	  en	  drent	  som	  under	  ett	  visst	  kalenderår	  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.	  

Nominering	  
Hundar	  av	  rasen	  Drentsche	  Patrijshond,	  vars	  ägare	  är	  medlem	  i	  klubben	  kan	  nomineras	  
till	  priset.	  Klubbens	  medlemmar	  är	  välkomna	  att	  nominera	  sin	  eller	  någon	  annans	  hund.	  	  
Medlemmarna	  i	  Svenska	  Drentsche	  Patrijshondklubben	  är	  få	  och	  bor	  utspritt	  i	  flera	  
länder.	  Det	  blir	  naturligt	  att	  hundägaren	  eller	  någon	  närstående	  nominerar	  en	  hund	  till	  
Årets	  Drent	  eftersom	  det	  ofta	  är	  de	  själva	  som	  kan	  berätta	  att	  hunden	  har	  visat	  sig	  
duktig.	  Nomineringsperioden	  är	  mellan	  1:	  a	  maj	  –	  1:a	  maj.	  	  

Årets	  Drent-‐juryn	  och	  val	  av	  kandidater	  
Årets	  Drent-‐juryn	  utses	  av	  klubbens	  styrelse.	  Juryn	  väljer	  tre	  kandidater	  från	  de	  
nomineringar	  som	  inkommit	  under	  nomineringsperioden.	  Kandidaterna	  väljs	  ut	  med	  
hjälp	  av	  de	  kriterier	  som	  beskrivs	  i	  kapitlet	  ”Beskrivning	  av	  priset”	  och	  är	  en	  subjektiv	  
bedömning.	  
Kandidaterna	  presenteras	  på	  klubbens	  hemsida	  under	  maj	  månad	  och	  i	  nyhetsbrevet	  
tillsammans	  med	  namn	  på	  hundar	  och	  ägare,	  bilder	  och	  motivering.	  

Röstning	  
När	  kandidaterna	  är	  presenterade	  är	  det	  möjligt	  att	  rösta.	  Medlemmar	  har	  rätt	  att	  rösta	  
en	  gång	  per	  kandidat.	  Röstningen	  sker	  via	  hemsidan	  eller	  via	  epost.	  	  
Röstning	  inleds	  efter	  att	  kandidaterna	  presenteras	  och	  avslutas	  under	  juli.	  Datum	  för	  
röstningens	  avslutande	  anges	  i	  samband	  med	  att	  kandidaterna	  presenteras.	  

Vinnare	  
Den	  kandidat	  som	  har	  fått	  flest	  röster	  vinner	  priset	  ”Årets	  Drent”.	  Vinnaren	  presenteras	  
i	  samband	  med	  den	  årliga	  träffen	  i	  Sälen	  och	  på	  hemsidan.	  


