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Redaktøren har ordet. 
 
Endnu et kvartal er gået—denne gang 
dog med lidt mindre aktivitet, end i de 
forgangne….. Det gør ikke noget…. 
 
Der er dog brugt mange kræfter på vort 
nye edb-system, Klub-modul, som er 
medlemsstyring, hjemmeside m.m. Vi er 
ikke i mål endnu, men vi nærmer os støt 
og roligt, og vi skal nok komme det. 
 
Flere af vore træningsbaner har det skidt 
efter en historisk våd vinter, men vi er i 
gang med hvalpe– og unghunde… intet 
kan afholde os fra den glæde det er, at 
hjælpe andre med at få glæde af deres 
hunde…. 
 
God læselyst. 

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

FORSIDE  
 
Til juleafslutningen den 21. december - se 
i øvrigt indlæg andetsteds her i bladet - 
havde vi besøg af  Patton.  
Patton er en skøn lille labrador, der på 
det her tidspunkt var 9 uger gammel…. 
Han er en af de yngste medlemmer, vi 
har haft. Han blev meget tidligt meldt  

 
 
ind i klubben -  men han er også stærkt 
belastet af at have en ”mormor”, der er 
en af vore trofaste hundeførere, der ud-
over at træne med sin hund nr. 2 i klub-
ben, altid er god for en hjælpende hånd. 
Velkommen i klubben, Christina og Pat-
ton 

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
 

mail@dchesbjerg.dk 

https://dchesbjerg.klub-modul.dk  

(den gamle hjemmeside www.dchesbjerg.dk virker stadig - der arbejdes p.t. med 

at etablere automatisk viderestilling til den nye) 
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Velkomst 
Velkomst ved Brian Klaris 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jette Nybo Andersen 
som dirigent, og der var ingen modkandi-
dater. Hun konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt. 
 
Valg af stemmetællere 
Carlo og Kirsten blev valgt som stemme-
tællere. Der er 33 fremmødte. 
 
Årsberetning ved formanden: 
Endnu et år er gået og for DcH Esbjerg har 
det været et rigtig godt år!  
Faktisk er vi blevet Danmarks 3. største 
DcH forening – det kan vi godt være stolte 
af!   
Der er sket rigtig mange ting hen over året 
og ligesom de sidste par år, så er vægten 
helt klart tunget på den positive vægtskål. 
Dejligt.   
 
Bestyrelse  
Der kom 2 nye bestyrere ind – Helle og 
Karsten. I kom ind med god energi og nye 
”briller” – tusind tak for det – aktiviteter 
og pladspleje er kommet godt i fokus. 
 
Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for et 
dejligt positivt stykke arbejde og et fint 
samarbejde. Vi er ikke altid 100% enige, 
men det fungerer rigtigt fint – tak skal I 
have. 
 

 
Tine og Flemming synes desværre, det er 
tid til at trække sig. Det er lidt ærgerligt, 
men TAK for jeres indsats – jeg håber 
”fritiden” kommer jeres egne hunde til 
gode. 
 
I år kommer der en ekstra ordinær tak til 
vor kasserer, Janni. Hun gør en blændende 
indsats på kasserer jobbet. Men hun er 
også virkelig dygtig til at skaffe midler til 
klubben. Hun kommer nok nærmere ind 
på det under økonomi. Men jeg kan godt 
afsløre, at hun er lykkedes med at skaffe 
rimelig mange penge fra fonde til lys, p-
plads og andet godt, vi gerne vil have la-
vet – stor ros til dig, Janni.   
 
Frivilligt arbejde  
Når jeg nu er i gang med at takke – så skal 
der selvfølgelig lyde en stor tak til alt det 
frivillige arbejde, der ydes derude. Den 
uegennyttige indsats der ydes, synes jeg er 
rigtig flot. Tak til alle, som har ydet en 
indsat for foreningen.  
 
Græsslåningen er blevet til en velfunge-
rende team opgave – der kører rigtig godt. 
Vi kigger også efter en bedre klipper, så 
banerne kan stå endnu skarpere.  
 
Fast festudvalg er nedsat, så vi er sikre på 
lidt fest i klubben. 
 
Uden frivillige ville vi heller ikke kunne  
 

Referat generalforsamling 2020 

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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Generalforsamling 2020 

afholde, Hundens dag, Marbæk dag og 
arbejdsdage.   
 
I Marbæk var vi også aktive ifbm. kommu-
nens planer for området, som både inde-
holdt udfordringer med bomme og evt. 
etablering af en hunde aktivitets plads.   
 
Vi har også haft fokus på vor træningsan-
læg, hvor lyset er blevet opdateret. Det 
skal vi dog videre med, ligesom vi overve-
jer lys på p-pladsen, gangsti mm.  
  
Instruktører   
- Vi fik færdig uddannet 2 nye i 2019 – 
Kirsten og Kristine. Det er godt klaret af jer 
og tak for jeres instruktør bidrag, som 
mange HF har nydt godt af. Håber på end-
nu mange gode instruktør år fra jer.  
 
- Vi fik et ”brush-up” kursus for instruktø-
rer (Agria kurset). 
 
Vi har brug for endnu flere nye instruktø-
rer – og for at ”finde dem” har vi brug for, 
at alle har øje for gode kandidater, som 
kan leve op til vore ønsker om kvalitet i 
det, vi laver. Meld ind til træningsledelsen, 
når I ser egnede kandidater.  
 
Vi bliver også forstærket på den front, som 
uddanner vore instruktører, for Birthe er 
godt i gang med kredsinstruktør uddan-
nelsen.   
 
I Rally har vi fået endnu en dommer – 
Tillykke til Dorte som har gennemført 
dommeruddannelsen.  
 
En ny gren er kommet til – nemlig en 
brugshunde afdeling, som startede op i 
efteråret. Holdet,  som primært træner IGP 
(spor, lydighed og bid), har indtil videre 7 
hunde og førere, hvoraf et par stykker er 

helt nye udefra kommende. Meget posi-
tivt, når man tænker på, at det er helt nyt.   
 
Konkurrence   
Vi er stadig en af de største og mest kon-
kurrence aktive klubber.   
 
Vi har igen afholdt konkurrencer i alle 
Rally- og DcH klasser. De har alle være 
velafviklet. Og som noget nyt blev også C 
konk. afholdt som sommer aften konk.  
 
Der kunne laves en lang liste over rigtig 
flotte resultater fra året, men jeg vil af tids 
hensyn nøjes med at rose generelt. Husk at 
rose hinanden, når tingene lykkedes og 
går op i en højere enhed…  
Vil dog lige nævne, at vi både havde 
kredsmestre samt DM deltagere i såvel 
Nordisk, Rally og DcH.   
 
Vore 4 visionære punkter er stadig den 
overordnede vision og tråd igennem vor 
forenings aktiviteter. Og de giver god vær-
di til foreningen.   
 
Især vore hold for nye hundeførere funge-
rer rigtig godt, med hele 10 hvalpehold og 
5 unghunde hold pr. år. Det hjælper rigtig 
mange nye hundeejere godt på vej. Vi har 
fået et godt omdømme og får rigtig mange 
henvendelser, hvor vi desværre må afvise 
en del hundeførere, grundet manglende 
kapacitet = for få instruktører. VI SKAL 
HAVE FLERE UDDANNET.   
 
Det betyder også, at vi igen har slået med-
lemsrekord, med det højeste medlemstal 
siden agility lukkede. Vi nåede op på 238 
medlemmer. Det ER altså flot    
 
DcH kreds  
På kredsplan er vi fortsat repræsenteret  

                Fortsættes side 6 
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Referat generalforsamling 2020 

med 2 Esbjerg folk i kreds-bestyrelsen, hhv. 
rallyformand og konsulentformand – Dorte 
Storm og jeg.    
 
Vor kredsformand har valg at stoppe. Så vi 
skal vælge en ny her til februar.    
 
Kreds uddannelsesudvalget startede i 2019 
en hundefører dag, med en del af vore 
kredsinstruktører som hver afholder kur-
sus. Det blev en succes, så det sker igen i år 
– måske med endnu flere mulige hold. I år 
bliver det 6. juni.   
 
DcH lands  
Det helt store nye tiltag for hele DcH var 
implementeringen af klub-modul som sty-
resystem for medlemsdatabase, hjemme-
side, konkurrencer og meget andet godt. 
Systemet skal styre alle medlemmer og kan 
tilføjes frivillig betalingsdel. Det har vi 
valgt at bruge. Det betyder, at alle skal be-
tale ved tilmelding, og vi ikke skal bruge 
energi på opkrævninger.  
 
Det betyder også at ALLE selv skal oprette 
OG vedligeholde deres egne data. At ALLE 
selv skal sørge for at få sig tilmeldt sine 
hold, konkurrencer og andre aktiviteter. 
Alt sammen noget som vil aflaste vore ad-
ministrative opgaver. På nogen fronter 
bliver det også lidt firkantet – man kan 
f.eks. risikere at miste sin plads på holdet, 

hvis nogen når at ”springe foran i køen”  
Klub-modul kommer også med en App, 
som jeg vil anbefale at hente. Så kan man 
hurtigt og nemt finde diverse oplysninger 
lige ved hånden. Det ER smart.  
 
Opsætningen af det har ikke været pro-
blemfri, og har nok givet et enkelt gråt hår 
på mig . Men jeg er sikker på, at det bliver 
rigtig godt i brug.    
 
DcH Esbjerg - Fremtiden   
Vi skal fortsat udvikle os/foreningen, men 
jeg synes også, at vi er på rette vej, så vi 
fortsætter det gode arbejde.  
 
Instruktør kapaciteten er stadig vor akilles-
hæl, som sætter grænser for, hvor meget vi 
kan udbyde. Så hvis vi vil kunne udbyde, 
så skal vi have flere dygtige, engagerede og 
motiverede Instruktører. 
      
Jeg vil slutte med at sige tak for 2019 – 
håber at 2020 må blive endnu bedre. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. Hele 
beretningen er vedhæftet som bilag 1. 
 
Regnskabsaflæggelse v/kasserer 

Regnskabet har ligget til gennemlæsning i 
klubhuset fra 9. januar 2020. 
 
Regnskabet blev gennemgået.  
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Der er brugt penge på bl.a. udskiftning til 
LED lamper ca. 40.000 kr. Der bliver arbej-
det videre med forbedring af lyset, bl.a. 
også på p-pladsen. Det er lykkedes kassere-
ren at skaffe mange penge fra SE-vækst-
pulje til forbedring af lys m.m.  
 
Vi har fået bedre forsikringer hos Thisted 
Forsikring. 
 
Anicura Varde Dyrehospital har sponseret 
jakker til instruktørerne. Vi havde sat pen-
ge at i budgettet dertil, men disse penge 
kan så bruges til noget andet. Vi overvejer 
bl.a. en ny græsklipper. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Fremlæggelse af budget til orientering v/
kasserer 

Budgettet blev fremlagt. Vi budgetterer 
med et lille underskud. 
 
Kommende projekter:  
Bedre lys på banen 
Hundefører-weekend 
Lys på p-pladsen 
 
Forslag fra medlem om betalingssystem for 
lys, så alle hundeførere kan komme ud og 
træne uden brug af en nøgle. 
 
Fastlæggelse af kontingent 2021 

Kontingentet er uændret i 2021  
 
Indkomne forslag  
Ingen 
 
Valg af formand 

Ulige år 
 
Valg af kasserer 

Janni Kristiansen blev genvalgt 
 

 
Valg af kasserersuppleant  
Tine Valentin blev valgt 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Dorte Storm og Jane Gad Jakobsen blev 
valgt 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Majken Sørensen og Merete Møller Peter-
sen blev valgt 
 
Valg af 2 revisorer (hvert år)  
Carlo Hermansen og Connie Andersen 
blev genvalgt 
 
Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år) 
Sabine N. Mathiasen blev valgt 
 
Eventuelt 
Forslag om sand på bane 1.  
 
Lille nordisk Konkurrence i november. 
 
Forslag om ikke at hænge markeringer op i 
Marbæk for lang tid før konkurrencer, da 
det kan medføre negative holdninger. 
 
Forslag om motorikbane  
 
Nye skilte til konkurrencer, hvor datoen 
kan ændres – Majken laver et udkast. 
 
Forslag om mindre oplag af klubblade 
m.m. Det skulle være iværksat fra næste 
oplag. 
 
Der blev kort Informeret omkring bestyrel-
sens overvejelser omkring en gangsti over 
bane 1. 
 
Bøger/tidsskrifter, som Carlo har doneret 
er gratis, men man er velkommen til at 
betale et lille beløb til klubben. 
             Fortsættes side 27 

Referat generalforsamling 2020 
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Af  Didde Hartvig Hansen 
 
Hej med jer 
 
Jeg hedder Bailey og er en Cane Corso 

dreng på 1 år. Jeg 
har gået til træning 
i DcH, siden jeg var 
8 uger gammel. Jeg 
har gået på hvalpe-
hold, unghunde-
hold og nu går jeg 
til lydighedstræ-
ning og IGP. 
 
Mine forældre siger 
at jeg er ved at væ-
re en STOR hund, 
men det forstår jeg 

ikke.. Jeg mener selv at jeg er på størrelse 
med en Mops, og at jeg sagtens kan sidde 
på skødet, men mine forældre siger jeg er 
aaalt for tung. Men jeg har regnet dem ud. 
Sætter de sig på gulvet, så går der ikke 
længe, før jeg sidder på skødet, og så kan 
de alligevel ikke nænne at skubbe mig 
væk. Her har jeg lokket min bedstefar til at 
give mig lidt kærlighed  

 
Jeg lærte i en tidlig alder at fedte mig ind 
ved mine forældre. Der gik ikke mange 
timer før jeg havde lokket min far til at 
tage mig op i sofaen, selvom min mor sag-
de til ham, at det skulle jeg ikke. Jeg er 
stadig en sofa hund til trods for, at jeg har 
rundet de 50 kg. Kan jeg komme til det så 
stjæler jeg også en pude 
 
Jeg elsker 
at komme 
til træ-
ning. Jeg 
kan næ-
sten ikke 
vente på 
at få lov til 
at komme 
ud af bi-
len, når vi 
kommer 
ud til klubben. 
 
Selvom jeg har gået til træning siden jeg 
var helt lille, så siger mine forældre, at jeg 
har meget at lære endnu. De mener endda 
at jeg nogle gange har jord i ørene, for lig¨ 

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 
for tiden glemmer jeg lidt at høre efter, 
hvad de siger.  
 
Når jeg ikke træner, elsker jeg at komme i 
skoven og på stranden, meeen vandet skal 
jeg bestemt ikke for tæt på. Jeg kan godt 
lide at soppe, men skynder mig ind igen, 
hvis vandet kommer for langt op af bene-
ne. Jeg skal i hvert fald ikke have vand på 
maven! Men jeg elsker at løbe i sandet.  

 
Det var lidt om mig 
 
Jeg vil gerne give stafetten videre til min 
gode ven Aksel, som jeg har gået til træ-
ning med fra dag 1, og hans forældre Line 
og Dennis  
 
Potedask fra Bailey  

 
 
P. S. I får lige 
er nuttetheds 
billede til at 
slutte af på . 
 
 

 

Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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Af Janni Kristiansen 
 
Vi har i de sidste par måneder været heldi-
ge og er lykkedes med at finde et par nye 
sponsorer m.v.  
 
Allerførst  skal lyde et stort tak til SE 
Vækstpulje for donationer til to af vore tre 
ansøgninger…..  
 
Vi havde søgt til 
lys især, og det er 
jo lige ind i Syd-
Energis kerneom-
råde. Det har må-
ske været medvir-
kende til, at de gav os tæt på 80 tus. kr. 
Denne donation vil få stor betydning for 
vores klub - nu har vi langt bedre mulighe-
der for at optimere lys på banerne, at få lys 
på parkeringspladsen - og  når vi så ikke 
skal bruge vores egne, hårdt tjente penge 
på dette, kan vi også få råd til at se på for-
bedrede vilkår for græsklipning mm. 

Herefter en stor tak til Svane Entreprise.  
Firmaet har flere hundeførere fra DcH Es-
bjerg ansat, og vi takker 
Bettina og Louise for 
hjælpen. Firmaet har dels 
sponseret den nye van-
drepokal til Nordisk 
Spor, så klubmester i 
denne gren også kan få 
sig en vandrepokal, dels 
tegnet en annonce i dette 
blad…..  

 
 
Herudover har vi fundet endnu tre nye 
annoncører til dette klubblad. 
 
Vores mangeårige 
bankforbindelse 
har tegnet en an-
nonce. Tak til Arbejdernes Landsbank for 
dette - og i øvrigt for altid at være klar til at 
hjælpe vores kasserer og bestyrelse, når og 
hvis der er behov for det. 
 
Herudover har IC Nielsen VVS - som er 
resultatet af, at DWA VVS  har opkøbt IC 
Nielsen Smede og VVS - tegnet en annonce.  
Firmaet er lokalt forankret, ejerne bor i 
Esbjerg, og de er gode til at støtte flere for-
eninger.  
At de så også er gode til deres 
håndværk, er bare et ekstra 
plus….  De to firmaer, der er 
nogle af de ældste i Esbjerg i branchen, er 
oprindeligt ét firma, der i en årrække har 

været delt i to - nu er de sammen igen 
under det oprindelige navn. 
 
Endelig har Lisbeth Hjerrild, som flere 
af klubbens medlemmer kender fra 
Anicura Varde Dyrehospital, etableret 
sig i egne lokaler under navnet Varde 
Hundefys og Velvære….. Lisbeth kan 

mange ting med hunde - massage, træning, 
genoptræning, fysioterapi osv.  
 
Hun har et fortsat tæt samarbejde med 
Anicura Varde Dyrehospital. 
 
Se andetsteds her i bladet. 

Nye sponsorer 
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IGU modul 1 i Esbjerg 

Af Janni Kristiansen 

Den 25. januar var instruktøruddannelsen 
tilbage i Esbjerg efter nogle års fravær. 
 
Modul 1 for det nye kuld instruktører blev 
afholdt i vore lokaler. 
 
Det er et teoretisk modul, så der var ingen 
hunde at se på. 
 
Til gengæld var der højt humør blandt 
deltagerne - bl.a. pga. Anette fra Ribe, 
som var dagens underviser. Men også 
fordi de nu fik taget hul på den instruk-
tørgrunduddannelse, som deres respekti-
ve klubber har så god brug for…. 
 
Merete og Tine havde taget tjansen med 
at stå for forplejningen.  

 
Det gjorde de fremragende, og der var kun 
roser til dem fra de deltagende. Der var 
ikke sparet på noget - lige fra morgenmad 
med ekstra godt tilbehør, frisk frugt, fro-
kost bestående af pitabrød med et hav af 
muligheder for fyld til hjemmebagt kage. 
 
Det kan klubben vist godt løfte igen.  
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Af Lisbeth Hjerrild 

Når drømme bliver til virkelighed 
 

Ved årsskiftet 2019/2020 registrerede jeg 
virksomheden “Varde Hundefys og Velvæ-
re” hos Erhvervsstyrelsen. Forud for dette 
var gået mange overvejelser og søvnløse 
nætter, for jeg havde jo et fantastisk job på 
Anicura Varde Dyrehospital. Man siger jo 
ikke lige et godt og spændende job, man 
har haft i mange år, op for at kaste sig ud i 
en mere usikker tilværelse som selvstæn-
dig, medmindre man er småtosset. Til med 
inden for et område, hvor jeg ofte bliver 
mødt med; “du laver HVAD???- det er jo 
bare hunde, vi snakker om” “Det kan man 
da ikke leve af”.  

 
Men jeg er 
meget passi-
oneret om-
kring det, jeg 
laver, og jeg 
tror fuld og 
fast på, at jeg 
med min nye 
klinik kan 
gøre en for-
skel for hun-
de, og der-
ved også for 
deres ejere.  
 

Da jeg var nyuddannet veterinærsygeple-
jerske i 1997 startede jeg med at arbejde  i 
operationsstuen. Det var spændende, men 
jeg undrede mig over, at hunde fik foreta-
get komplicerede knæ- og rygoperationer,  

 
og så blev sendt hjem med besked om at 
holde sig i ro og blot lufte i snor i nogle 
uger - det var så det. Jeg tænkte på, hvor 
meget genoptræning der, også dengang, 
blev brugt humant, og hvor stor en forskel 
genoptræning, fysioterapi og massage har 
for funktion og livskvalitet - hvorfor skulle 
det være anderledes for hundene?  
Sådan startede min interesse for området, 
og jeg har, gennem årene, været privilege-
ret at arbejde på dyrehospitaler, hvor ledel-
sen har lyttet til mig med interesse, selvom 
flere også har rystet på hovedet. Jeg har fået 
flere uddannelser inden for området, delta-
get i mange kurser og kongresser og spar-
ret med kolleger i ind- og udland, der 
brænder for og tror på dette område i lige 
så høj grad, som jeg selv gør. 

Gæsteskribent 
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Gæsteskribent, fortsat 
 
Jeg mener også, jeg med min vedholden-
hed gennem årene, har bidraget til en stør-
re forståelse for, at et veltilrettelagt og indi-
viduelt genoptræningsforløb har afgørende 
betydning.  
Der findes i øvrigt  ingen “kogebogsløs-
ninger” - alle hunde, og deres ejere er for-
skellige, og jeg prøver hver gang at finde 
frem til, hvordan vi bedst kommer i mål i 
hvert enkelt tilfælde. Derfor bliver det al-

drig rutinearbejde, men en spændende 
udfordring hver eneste gang, jeg møder en 
ny patient og ejer.  
 
Fysioterapi og massage til behandling og 
vedligehold har vist sig at have stor betyd-
ning for bl.a. funktion, optimering af yde-
evne og mindre skadesrisiko hos sports-
hundene. Det øger livskvali-
teten hos alle aldre, men især 
vil jeg gerne fremhæve seni-
orhundene, der har færre 
symptomer af gigt ved regel-
mæssig behandling. Hunde 
med kroniske lidelser, som 
HD eller spondylose har stor 
glæde af behandling, og ef-
terfølgende. laver ejer i man-
ge tilfælde aftalte øvelser 
med hunden hjemme. 
 
Hunden behøver dog  ikke  

 
have en diagnose for at få effekt af behand-
ling, jeg behandler mange helt raske hunde 
- nyder du ikke også selv en god gang mas-
sage fra tid til anden? 
 
Alt dette har ført til, hvor jeg er i dag: selv-
stændig og nyopstartet med fysioterapi, 
genoptræning og massage af hunde i egen 
klinik. Jeg har stadig et tæt samarbejde  
 
med min tidligere arbejdsplads, Anicura 
Varde Dyrehospital, hvilket jeg er utrolig 
glad for, og jeg håber jeg i endnu højere 
grad kan bidrage til at sætte genoptræning, 
fysioterapi og massage af hunde på kortet 
her i Vestjylland. 
 
I skrivende stund siger kalenderen medio 
februar, og jeg kan lave en foreløbig status 
med en rigtig god mavefornemmelse - jeg 
har fået en forrygende start, hvilket be-
kræfter min tro på, at der ER et grundlag 
for en klinik som min, og at jeg ikke vil 
fortryde, jeg førte min drøm ud i livet. 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen 
til at kontakte mig for en snak om, hvad jeg 
kan hjælpe netop dig og din hund med. 
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Af Janni Kristiansen 
 
Minder fra et hvalpehold i sensommeren 
2019, hvor alt endnu ikke var druknet……. 

 
Der trænes lidt færdighedsøvelser, meget 
kontakt og der leges, hygges og udfor-
skes….. 

Hvalpetræning 
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Træningstider forår/sommer 2020 

E - koordinator Janni Kristiansen 

Holdet træner hver torsdag kl. 18.00 

 

A - Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.00 

B1 - Annette Mather 

Holdet træner hver torsdag kl. 18.30
  

B2 - Tine Valentin 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.30  

 

C - Karin Bodeval og Dorte Storm 

Holdet træner hver onsdag kl. 18.30 

Lydighedsholdet - Gert Adolfsen og 
Carsten Kristensen 

Holdet træner hver onsdag kl. 18.30 

B3/ung - Jette Nybo Andersen 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.30 
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Nordisk Spor - Michael Nielsen  

Holdet træner hver mandag kl. 18.00 

Familiehundeholdet - Lone Zwisler og 
Kristine Hansen 

Holdet træner hver søndag kl. 10.00 

  

Rally - ikke-konkurrence - Dorte Storm 
og Svend Aagaard Jensen  

Holdet træner hver mandag kl. 19.00 

Rally - konkurrence - Majken Sørensen  

Holdet træner hver mandag kl. 19.00  

Unghundehold  

Holdene træner onsdage kl. 18.30 eller 
19.30 

Hvalpehold - der er hele tiden 2-3 
hvalpehold i gang 

Holdene træner onsdage kl. 18.30 eller 
19.30 

Connie Andersen, Nina Bardino 

Hansen, Kirsten From Jensen,  

Janni Kristiansen, Merete Petersen, 

Karin Bodeval og Kristine Hansen. 

Carlo Hermansen er afløser 

Pia Skovmose og Gitte Arnum  

IGP - Brian Klaris og figurant Finn 

Hansen. 

Holdet træner hver torsdag kl. 19.00 
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Af Janni Kristiansen 

Ny bestyrelse 
Den nye bestyrelse har haft sit første mø-
de, hvor vi blev konstitueret. 
På side 30 her i bladet, kan I se, hvordan vi 
har fordelt tingene mellem os. 
 
Selv om alle har fået ansvarsområder, har 
nogen fået større opgaver end andre, og 
det er uden tvivl en stor opgave, som Tine 
har efterladt til Dorte. Dorte er gået i gang 
og har angrebet opgaven/opgaverne med 
krum hals - men det er helt oplagt, at vi/I 
alle skal hjælpe til, hvis Dorte skal lykkes 
som konkurrenceansvarlig….  
 
Hele bestyrelsen er klar til at  fortsætte 
med at sætte rammerne for vores dejlige 
klub. 
 
Instruktørmøde 
Det første af normalt 2 årlige instruktør-
møder er afholdt.  
 
På dette møde er et af de faste  punkter at 
fastlægge sommersæsonens træningstider. 
Det gik forholdsvis smertefrit i år og resul-
tatet kan ses på midtersiderne her i bladet.  
Sommertræningen starter i uge 14. Der er 
altid en enkelt eller to hundeførere, der 
ikke kan få alle sine ønsker opfyldt, og 
sådan er det desværre også den kommen-
de sommersæson, men vist nok kun en 
enkelt. Men har man flere hunde og vil gå 
på flere hold, så kan der ikke tages hensyn 
til det hele. Det er trods alt de frivillige, 
ulønnede træneres fritid, der bruges, så 
naturligvis har de også et ord at skulle 
have sagt i planlægningen. 
 
Af andre nyheder fra mødet kan nævnes, 
at Carlo er tilbage efter orlov, og indtil vi- 
 

 
dere fungerer han som afløser der, hvor 
der er behov - og der er allerede bud efter 
ham to steder, så det er så fint, at han er 
aktiv igen. 
 
Vi har fået to nye instruktøraspiranter/føl 
i gang - nemlig Bettina Kjærgaard og Chri-
stina Gad Clausen. Bettina er en garvet 
hundefører, der har været med i flere år og 
i mange ting, bl.a. bestyrelsen, så det er 
dejligt, hun nu har mod på nye udfordrin-
ger. 
Christina havde vi kig på allerede på hval-
pehold for et års tid eller to siden - men nu 
føler hun sig så også klar….. 
Velkommen begge to i instruktørgruppen. 
 
Der er overvejelser om nye tema-hold - så 
hold øje med hjemmesiden. Der er nævnt 
mulighed for klikker-træning og færdsels-
prøve. 
 
Endelig vil instruktørgruppen snuse lidt til 
Nosework…..  Klubben har p.t. ikke mu-
lighed for at tilbyde Nosework, men det 
kunne da være, vi skulle - men først er vi 
nødt til at vide lidt mere om det.  
 
Vandelkursus 
Når du læser dette, er tilmeldingsfristen 
om ikke overstået, så meget tæt på - men C
-hundeførere har en mulighed mere i tiden 
21-28/4….  
Tal f.eks. med jeres trænere om denne mu-
lighed….  Eller spørg andre i klubben. Vi 
er nogle, der er meget begejstrede…  
Se mere på vandelkursus.dk eller på Face-
book under nav-
nene Vandelkur-
sus eller Vandel-
kursus Venner 
 
 

Diverse nyheder 
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Juleafslutning 

Af Janni Kristiansen 
 
Lørdag 21/12 var der arrangeret juleafslut-
ning i Marbæk for klubbens medlemmer. 
Og deres hunde. 
 
Merete, Birthe og Karsten havde stablet et 
fint program på benene…. Og sørget for 
tørvejr. 
Og når så opbakningen var så fantastisk 
med ca. 30 deltagere – ja, så er grunden jo 
lagt til en fin dag. 
 
Allerførst lavede vi feltsøg, hvor hver hund 
fandt en genstand – dennes beskaffenhed 
afgjorde, hvilket hold man kom på…. de 
hårde hunde eller de bløde bamser. 

 
Holddysten startede med den efterhånden 
traditionelle æggestafet…. Det gik fanta-
stisk – der blev kun brugt 3-4 æg til de om-
kring 30 gennemløb – det vidner om hun-
de, der godt kan gå lineføring/fvf, selvom 
HF er koncentreret om noget andet (OG 
blød skovbund - selv da en HF styrtede på 

det ene hold, gik ægget ikke i stykker  ) 

 
Herefter var der for det ene hold løb på 
spande – selv de mest rutinerede hunde 
var lidt lurens på at skulle samle et indpak-
ket guf op og tage med retur til HF… men 
det lykkedes for de fleste.  
 

Det andet hold runderede på julemanden, 
som i dagens anledning havde fundet tid 
til at komme til Marbæk en times tid… 

 
 
En helt tilfældig og i den 
her sammenhæng sages-
løs familie fik en oplevel-
se, da familiens børn på en helt almindelig 
skovtur pludselig fik øje på julemanden... 
Det var klasse! 
 
Holdene byttede så rundt på spandeløb og 
rundering – og til sidst gik alle igennem et 
ret stort område, hvor julemanden havde 
mistet en masse julepynt – både i skovbun-
den for hundene at finde og højere oppe, så 
HF også skulle bruge øjnene.  
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Juleafslutning, fortsat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kage, kaffe, øl og sodavand blev 
fundet frem, og alle hyggede og snakkede 
på kryds og tværs af hold og klasser. 

 
Dommerne talte point sammen. De 
bløde bamser vandt…   
 
Men jeg vil nu mene, at alle deltagere 
vandt ved at have tilmeldt sig til da-
gens arrangement…  
 
Det var sjovt, superhyggeligt, lidt lær-
dom/træning var der trods alt, godt 
tilrettelagt osv.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Læg hertil tørvejr, stort set in-
gen vind, et solstrejf, fremra-
gende kage, skønne hundeven-
ner – det bliver ikke meget bed-
re end dét…  
. 
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Kredskonkurrencekalender 2020  

dato klub Rally Nord. C B A E Agility NOSE
Marts

8 Varde C B A
14 Vejen E
21 Kolding R
22 Haderslev A
29 Broager C B A

April
4 Vejen R B
5 Esbjerg E

19 Haderslev C B
25 Varde A
26 Esbjerg A

Maj
2 Vejen C A

2 og 3 Løgumkloster A
16 Ribe C B
16 Broager R
17 Tinglev C A

16/17 Vejen A
Juni

13 Broager A
14 Vojens C B
20 Løgumkloster R

27 og 28 Ødis/Bramdrup A
Juli

3 Esbjerg R C B
August

8 og 9 Kolding A
8 Vejen NOSE

15 Vejen C B
15 Christiansfeld R
15 Ribe Sydjysk Mesterskab A

22 og 23 Agerbæk Jysk mesterskab A
23 Tinglev C B
30 Fredericia E

September
5 Broager R
6 ???????? C B A E

Oktober
10 Vejen R
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Af Janni Kristiansen 
 
Søndag d 15/12 havde det nordiske spor-
hold inviteret til åben træning for dem, der 
havde lyst – som en form for juleafslut-
ning. 
 
Der var et par 
stykker, der 
benyttede sig af 
tilbuddet – og 
de to hunde vil 
gerne igen….  
 
De ”nye” fik en 
erfaren HF ud  i nordisk spor med sig – og 
alle fik gået et spor. 
 
Derefter var der fælles hygge med æbleski-
ver, kaffe, hjemmebag, juleslik, øl og soda-
vand mm – der manglede intet!  

 
Alle 
faste 
deltage-
re på 
holdet 
havde 
bidraget 
med 
lidt, så 
vores gæster – og os selv - kunne blive lidt 
forkælet. 
 
Og holdets træner beviste 
endnu engang, at han er en 
grillmester… denne gang 
var det æbleskiver, der blev 
tilberedt på fornem vis på 
den lille bærbare gasgrill, som efterhånden 
er ret rutineret udi diverse hundearrange-
menter. 

Juleafslutning Nordisk 

Nytårskur/-tur 
Af Birthe B. Jørgensen 

Det er nu andet år i træk, Merete har sørget 
for samling til en nytårstur i det grønne for 
hundeførere og deres firbenede venner.  
 
Vi startede fra klubhuset og gik en dejlig 
tur på ca. 3,5 km.  Alt foregik i god ro og 
orden, og alle hunde opførte sig eksempla-
risk. Og det gjorde deres mennesker sørme 
også…. ;-)  

Blandt hunde-
ne var et par 
løbske tæver, 
men på trods 
af dette var 
alle hanhunde 
bare søde. 
Måske en  

smule mere snusende end normalt ... 
 
Efter gåturen var der sørget for kaffe, og 
flere deltagere havde været så søde at med-
bringe de lækreste kager. Ja det kunne nær-
mest sammenlignes med et rigtigt sønder-
jysk kaffebord. Der var i hvert fald rigeligt 
til os alle.  
 
Tusind tak til Merete for initiativ og et godt 
arrangement.  
Nu er det jo blevet til en tradition :-)  
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Af Janni Kristiansen på baggrund af data fra 
Annie Lillie 
 
Rally-Lydighed 
I denne disciplin har 
klubben to pokaler til 
uddeling - hhv. 1. 
pladsen ved klubkon-
kurrencen samt bedste 
gennemsnit over 3 
konkurrencer i året…  
Majken og Asti tog sig 
af dem begge.. 
 
 

Nordisk Spor 
Denne pokal er ind-
stiftet i år, da det er 
vores første klub-
konkurrence i denne 
disciplin - se andet-
steds i bladet. Poka-
len går til 1. pladsen 
ved klubkonkurren-
cen.  
Jette og Pingo snup-
pede den. 

 
E-klassen 
Også her er der 2 po-
kaler til hhv. 1.plads-
en og den bedste ef-
tersøgning (øvelse 10) 
ved klubkonkurren-
cen. 
Jette er også skarp i 
denne disciplin, nu 
med Pluto - de snup-
pede begge pokaler. 
 
A-klassen 
I A-klassen er der i alt 3 pokaler, der blev 
fordelt således i 2019: 
 

 
Den første er til 
1.pladsen ved  klub-
konkurrencen—den 
snuppede Gert og 
Ida 
 
 

 
Den næste er for bedste 
gennemsnit over 3 kon-
kurrencer, og den gik 
til Birthe og Jerry 
 
 
 
 

 
Den sidste er for bedste 
gennemsnit i året, når de 
to andre er uddelt - den 
snuppede Annie og Nar-
ni 
 
 
 
B-Klassen 
Også i B-klassen  er der 3 pokaler.  De går 
til hhv. 1. og 2. pladsen ved klubkonkur-

rencen, samt til det 
bedste resultat over 3 
konkurrencer i året. 
 
 
 
1.pladsen ved klub-
konkurrencen gik til 
Helle og Semi. 
 
 
 

DcH Esbjerg vandrepokaler 2019 
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Vandrepokaler 2019, fortsat 

 
2. pladsen ved klubkonkurrencen tog 
Klaus og Balder sig af . Klaus var ikke til 
stede under uddelingen. Stort til lykke 
herfra. 

 
 
 
Bedste gennemsnit 
over 3 konkurrencer 
gik til Merete og Zero 
 
 
 
 
 
 
 

C-Klassen 
I C-klassen er der i alt 4 pokaler, der blev 
fordelt således i 2019: 
 
1. pladsen ved  klubkonkurrencen - vun-
det af Vibeke og Sofus 
2. pladsen ved klubkonkurrencen - vundet 
af Pia og Jazinda  
  

 
Bedste gennemsnit over 3 konkurrencer i 
året tog June og Mille sig af 
Bedste gennemsnit når resten er uddelt - 
her var det Mette og Gaia, der fik pokalen. 
 
Desværre var 3 af 4 pokalmodtagere ikke 
til stede ved uddelingen - derfor ingen 
fotos - men stadig stort til lykke :-)  

 
 
 
2. pladsen ved klub-
konkurrencen gik til 
Pia og Jazinda 
 
 
 
 
 
 

Redaktionen kipper med fla-
get og ønsker alle til lykke.  
 
Ikke udleverede pokaler kan 
hentes i klubhuset. Der er altid nogen om 
onsdagen….. 
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Træner / føl  Tlf. nr.  Hold 

Annette Mather 24 20 58 28  B-konk 

Birthe Bech Jørgensen 27 11 40 17  A-konk 

Brian Klaris 20 40 81 96  IGP  og temahold 

Carlo Hermansen 20 10 15 96  Afløser + ad hoc hold 

Carsten Kristensen 31 23 80 91  Lydighedshold 

Connie Andersen 75 12 05 93  Hvalpe 

Dorte Storm Møller 26 19 28 64  Rally og C-konk 

Finn Hansen 75 16 74 35  IGP 

Gert Adolfsen 21 27 76 09  Lydighedshold 

Gitte Arnum 28 94 22 24  Unghunde 

Jette Nybo Andersen 28 15 89 75  B-konk  

Janni Kristiansen 28 60 1390  Hvalpe  

Karin Bodeval 51 61 56 26  C-konk 

Kirsten From Andersen 22 38 70 47  Hvalpe 

Kristine Hansen 60 92 18 57  
Familiehunde-holdet 
og hvalpe 

Lone Zwisler 22 75 39 14  Familiehunde-holdet 

Majken Sørensen 51 62 05 05  Rally  

Merete Møller Petersen 42 31 47 20  Hvalpe 

Michael Nielsen 23 88 09 54  Nordisk Spor 

Nina B. Hansen 28 73 81 65  Hvalpe 

Pia Skovmose 22 38 82 39  Unghunde 

Svend Aagaard Jensen 29 66 99 65  Rally 

Tine Valentin 27 12 78 34  B-konk 

Bettina Kjærgaard  51 26 01 20  Føl på hvalpe 

Christina Gad Clausen 30 20 76 93  Føl på hvalpe 

Trænere og føl i DcH Esbjerg 
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Referat generalforsamling 2020 
Fortsat fra side 7 
 
Forslag til arbejdsgrupper, som kan kom-
me med oplæg til bestyrelsen (f.eks. moto-
rikbane, og andre ting.) 
 
Hundens dag afholdes den 8. august. Nina 
har meldt sig som tovholder. 
 
Birthe og Tine er tovholdere til hundefø-
rerweekend. 
 
Generalforsamlingen afsluttet. 
Tak for god ro og orden. 
 
Referent Annie Lillie. 
 

—-o0o—- 
 

Efterskrift af Janni Kristiansen 
 
Før den officielle generalforsamling var 
klubben som sædvanligt vært ved en gang 
pizza. 
 

 
 
Der var som nævnt 33 tilmeldte til general-
forsamlingen - og snakken gik lystigt både 
før og efter generalforsamlingen.  (og også 
lidt under….)   
 
Så dejligt med et stort fremmøde og en god 
og konstruktiv stemning. Herligt, at vi alle 
sammen er så interesserede i at klubben 
fortsat kan bestå og udvikle sig - og herligt 
med opbakning til den linje, vi kører. 
 
Efter pizzaen og før det officielle møde fik 
vi uddelt årets vandrepokaler, se andet-
steds her i bladet. 
 
Ligeledes blev årets optjente hundefører-
mærker delt ud. Se s 31. 
 
Alt i alt en dejlig aften. 
 
 
 
 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstjene-

ste kan man henvende sig på vagt tlf.: 7110 4069 
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Kalender 2020 

 

2020-03-08:  E-turnerings afdeling  

2020-03-20:  Landsmøde 2020 

2020-04-01:  Foredrag ”Fra hvalp til voksen” 

2020-04-05:  Landskonkurrence E 

2020-04-26:  Landskonkurrence A 

2020-04-24/26:  DM i Nordisk (i kreds 2) 

2020-05-17:  Marbæk Dagen 

2020-05-20:  Foredrag ”Fra hvalp til voksen” 

2020-06-06:  Hundeførerdag i Kreds 4 

2020-06-08:  Kredsrådsmøde Kreds 4 

2020-06-xx:  Sommerfest 

2020-07-03:  Landskonkurrence C 

2020-07-03:  Kredskonkurrence B 

2020-07-03:  Landskonkurrence Rally 

2020-08-08:  Hundens Dag  

2020-09-02:  Foredrag ”Fra hvalp til voksen” 

2020-09-26/27:  DM i DcH program, Sydthy 

2020-10-03:  Klubkonkurrencer Nordisk, Rally, E, A, B, C 

2020-10-10:  Klubfest, evt. de sidste klubkonkurrencer  

2020-10-07:  Foredrag ”Fra hvalp til voksen” 

2020-10-19:  Kredsrådsmøde kreds 4 

2020-11-xx: Hundeførerweekend 

2020-11-08: Landskonkurrence i Nordisk 

2020-12-xx: Juleafslutning 
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SÆDDING 

DYREHOSPITAL 
Ådalsparken 17, 6710 Esbjerg V 

Dyrlæge Jan Mengard Iversen MDD 

Medicinsk & kirurgisk behandling 

Tandbehandling - Adfærdsbehandling 

Laboratorium - Moderne diagnostisk udstyr 

Laserklinik 

Your pet our concern 

Tidsbestilling kl. 8:00-17:00 

Døgntelefon 75 15 90 60 

www.saeddingdyreklinik.dk  
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Bestyrelse 
 

Formand: Brian Klaris brian@klaris.info 2040 8196 

Næstformand: Annie Lillie  annie.esbjerg@gmail.com 2067 3364  

Kasserer: Janni Kristiansen  jannikristiansen@gmail.com 2860 1390 

Sekretær: Annie Lillie annie.esbjerg@gmail.com 2067 3364  

Øvrige:  Helle Puggaard  hpm@os.dk 2362 3005

  Karsten Korsgaard karsten@f-a.dk 5152 1766 

 Dorte Storm Møller dorte_storm@hotmail.com  2619 2864 

 Jane Gad Jakobsen jane1072@esbjergkommune.dk 4240 4278 

 

Udvalg og kontakter 
Træningsleder:  

 Brian Klaris brian@klaris.info 2040 8196 

Konkurrenceleder: 

 Dorte Storm Møller dorte_storm@hotmail.com  2619 2864 

Kantineleder: Jane Gad Jakobsen jane1072@esbjergkommune.dk 4240 4278 

Rengøringsleder:  

 Anne-Belle Brink anne-belle@esenet.dk 2944 5429 

Aktivitetsudvalg, herunder Marbækdagen: 

 Karsten Korsgaard karsten@f-a.dk 5152 1766 

 Helle Puggaard hpm@os.dk 2362 3005 

Hundeadfærdskonsulent: 

 Brian Klaris brian@klaris.info 2040 8196 

Arealer, klubhus og materiel: 

 Karsten Korsgaard karsten@f-a.dk   5152 1766 

 Carsten Kristensen ckristensen@outlook.dk 3123 8091 

Græsslåning: Helle Puggaard hpm@os.dk  

Hundens dag:  Nina B. Hansen bardino_hansen@hotmail.com 2873 8165 

 Carlo Hermansen og Louise Kristensen 

Festudvalg: Kristine Hansen super_krizzie87@hotmail.com  6092 1857 

 Louise Øllgaard B. Pedersen og Nina Bardino Hansen 

Poten, herunder annoncører: 

 Janni Kristiansen  jannikristiansen@gmail.com 2860 1390 

Hjemmesiden, klubmodul og mail: 

 Brian Klaris mail@dchesbjerg.dk 2040 8196 

Hundeførerweekend: 

 Birthe B Jørgensen birtheoskar@hotmail.com 2711 4017 

 Tine Valentin tinetvalentin@gmail.com 2712 7834 
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Hundeførermærker 2019 

Af Janni Kristiansen på baggrund af data 
fra Dorte Storm Møller 
 
I 2019 har følgende optjent point nok til 
følgende hundeførermærker: 
 
Bronze: 
Mette Thinnesen 
Louise Øllgaard B. Petersen 
Vibeke Kirketerp 
Pia Skovmose 
 
Sølv:  
Ingen  
 
Guld: 
Else Østergaard 
Annie Lillie 
 
Platin: 
Janni Kristiansen 
 
Reglerne for, hvorledes man gør sig for-
tjent til disse mærker, fremgår af Kreds 4’s 
kredsmappe. 
 
Overordnet optjener man de såkaldte 
mærkepoint til de konkurrencer, man del-
tager i.  Opnår man over et vist antal point 
i en konkurrence, så får man mærkepoint. 
Bronze er lettest, sølv lidt sværere osv., 
idet kravet til antal mærkepoint stiger. 
En del af disse mærkepoint skal være op-
tjent i den højeste klasse (champion i rally 
og E-klassen i DcH lydighed) for at opnå 
platinmærket. 
Man optjener det som person - så man kan 
tjene mærkepoint på flere hunde. 
 
20 point: Bronzemærke  
50 point: Sølvmærke 
90 point: Guldmærke 
150 point: Platinmærke 

 
 
Sædvanen tro blev mærkerne uddelt til 
generalforsamlingen  - i alt var 4 af de 7 
modtagere til stede:  
 

 
 
 
Louise, bronze 
 
 
 

 
Pia, bronze
 
 
 
  

 
 
Annie, guld  
 
 

 
 
Janni, platin 
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