DRENTENVAKANTIE EN TRAININGEN IN ZWEDEN
De Zweedse Drentsche Patrijshonden Club nodigt alle Nederlandse Drenten Eigenaren van
harte uit om deel te nemen aan de arrangementen en activiteiten van onze club in 2015.
De Zweedse club, die mei 2012 werd opgericht, heeft leden uit Zweden, Noorwegen, Finland,
Nederland en Rusland en heeft het doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen
tussen drenten mensen uit verschillende landen te bevorderen.
De Drentsche Patrijshond is een ras dat in opmars is in de Scandinavische landen en de
Zweedse club heeft vanaf het begin zeer actief gewerkt als organisator van trainingen,
meetings, wandelingen en officiële proeven.
Dus waarom niet een verblijf in het mooie Zweden plannen en tegelijkertijd deelnemen aan
een van onze activiteiten? Vooral willen we onze grote Drenten-meeting van de 19 tot 26 juli
in het mooie Sälen aanbevelen. Er zullen allerlei activiteiten, lezingen, gezamenlijke diners,
prijsuitreikingen, officiële proeven en een officieuze uitstelling plaats vinden. U kunt zo veel
of weinig dagen deelnemen als u wilt en kiezen uit het hele programma. Budget
accommodatie is beschikbaar in huisjes o.b.v. logies.
Als u vragen heeft of meer wil weten neem dan contact op met ondergetekende via e-mail in
het Nederlands of Engels.

DE ZWEEDSE DRENTSCHE PATRIJSHOND CLUB,
ACTIVITEITEN 2015
20-27 Juli GROTE DRENTENMEETING,

Sälen, Dalarna

Training met goede instructeurs in o.a.: gehoorzaamheid, rally gehoorzaamheid,
kennis van je hond, massage en stretching, spoorzoeken, apporteren, zweetwerk,
water apporten, zweetwerk en jachtgehoorzaamheid.
Andere activiteiten: bergwandelen, lezingen, wedstrijden, ledenvergaderingen,
gemeenschappelijke diners, prijsuitreikingen, borrels in de club tent.
21-22 Juli

ZWEETWERKPROEF, alle klassen, Sälen, Dalarna

24

LEZING OVER HET RAS op basis van de rasstandaard,
Diana Striegel, NL, Sälen, Dalarna.

juli

25

Juli

26

juli

OFFICIËLE APPORTEERPROEF, Sälen, Dalarna
(Nodig om te starten op veldwedstrijden in Zweden.)
OFFICIEUZE SHOW met Nederlandse keurmeester (Diana Striegel, NL),
Sälen, Dalarna.

19-20 september OFFICIËLE VELDWEDSTRIJD, CLUBMATCH DRENTSCHE
PATRIJSHOND, Nysäter, Värmland
Verder worden er tijdens de herfst nog 8 officiële veldwedstrijden en 1 apporteerproef
georganiseerd. U kunt contact opnemen met ondergetekende voor meer informatie.
Hartelijk welkom. Tot ziens in Zweden!
Elisabeth Gilek
Voorzitter van de ZWEEDSE DRENTSCHE PATRIJSHOND CLUB (SDPK)
ordf@drentklubben.se

