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Redaktøren har ordet. 
 
Vinteren var knapt forbi, før vi fik besøg 
af en noget uvelkommen virus, Corona, 
som man kunne blive rigtigt syg af med 
covid-19 - og der var/er  ingen kur - eller 
vaccine. 
 
Alt blev sat på standby og/eller aflyst, 
hvilket har gjort, at træningen i DcH Es-
bjerg har ligget stille siden midt i marts 
og indtil her midt i maj, hvor vi er startet 
op igen under noget anderledes forhold - 
men det kan alle forholde sig til - man er 
efterhånden blevet vant til at spritte af, 
vaske hænder, holde afstand osv.  
 
Det var fantastisk at komme i gang igen - 
og glæden var til at få øje på hos både 
instruktører og hundeførere den første 
onsdag, hvor pladsen i Tarp igen fyldtes 
med hunde - med god afstand. 
 
Foråret går på hæld, og forude venter 
sommeren. Det er vort håb, at tingene er 
endnu mere normaliserede, når ferien er 
forbi.  
 
Vi håber snarest igen at kunne åbne  
 
 

 
 
vort klubhus, at tillade tilskuere til træ-
ningen, at bruge vore redskaber i trænin-
gen osv.  
 
Redaktionen ønsker jer alle en god som-
mer.  
Pas på jer selv og hinanden - og jeres 
hunde... 

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
 

mail@dchesbjerg.dk 

https://dchesbjerg.klub-modul.dk  

(den tidligere hjemmeside www.dchesbjerg.dk kan stadig bruges - men der sker 

automatisk viderestilling til den nye) 
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FORSIDE  
 

Jeres redaktør har måttet lede højt og lavt 
efter et godt forsidefoto denne gang. 
Det valgte er måske ikke godt… men det 
er i hvert fald et godt resultat, som Jette  
 

 
Nybo og Pluto opnåede i deres debut i 
Elite-turneringen. En flot 3. plads. 
Pluto er ”ægte” debutant—Jette er debu-
tant med Pluto, men har været med før. 
Redaktionen ønsker til lykke! 

Deadline til næste blad: 15. august 2020 
 

Spørgsmål, ideer, annoncer, input mm. sendes til  

jannikristiansen@gmail.com 

HUSK:   DET ER DINE INPUT, DER TEGNER BLADET !!! 
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Af Janni Kristiansen 
 
Før verden gik af lave, nåede vi DcH at 
afvikle nogle få konkurrencer, herunder 
1.afdeling af E-turneringen, som er en sær-
skilt turnering for landets 15 bedste elite-
hunde. 
 
E-turen afvikles over 5 konkurrencer, der 
finder sted i de 5 kredse i landet, der ikke 
afholder DM. Da vi er en stor klub i kreds 
4 - og da vores egen Jette Nybo er kvalifi-
ceret til at deltage - var det oplagt, at vi 
skulle tage dette arrangement i år på veg-
ne af kreds 4.  
 
Der kræves en del frivillige til at arrange-
re, planlægge og afvikle denne dag. Det 
kan vi godt, det har vi gjort før - men i år 
var vi lidt udfordret af, at to centrale po-
ster i bestyrelsen er besat af ”nye” ansig-
ter, og for dem var det noget af en udfor-
dring at skulle starte med. 

 
Konkurrenceleder 
Dorte 
Dorte gik løs på opga-
ven med vanlig omhu 
og gejst, og da hun har 
en del erfaring fra 
planlægning af rally-
konkurrencer og som 
hundefører i DcH pro-
grammet var det en 
opgave, der var til at 
løse, mente hun. 

 
 
Det var det også…. og lad det bare være 
sagt med det samme - hun gjorde det 
fremragende.  
 
Der var ellers udfordringer nok:  
Det var svært af finde sporlæggere - men 
det lykkedes ved hjælp af kreds 4’s spor-
læggercentral og personlige kontakter. 
Kredsen meddelte ret sent i forløbet, at 
konkurrencestart var kl. 8. Det kunne vi så 
ikke nå - alt skulle i givet fald planlægges 
om, idet det ikke var lyst nok til at lægge 
spor kl. 6.30 den 8. marts 2020. Så det afvi-
ste Dorte stille og roligt. 
Vore spring har længe savnet noget om-
sorg, og det var i gang, men desværre blev 
det ikke færdigt - dette fik vi at vide ret 
sent - Tak til Karsten for at smide, hvad du 
havde i hænderne og køre til DcH Ribe for 
at hente deres spring, som de så venligt 
udlånte til os. Tak for lån til Ribe. 
 
Kantineleder Jane 
Jane er tidligere 
kantinedame i en 
anden klub, så 
hun var heller 
ikke så bekymret, 
men det er jo en 
lidt stor opgave 
at skulle sørge for 
forplejning til alle 
hjælpere og dom-
mere både i klubben og ude i arealerne -  

E-turen i Esbjerg 

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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E-turen i Esbjerg, fortsat 

 
og hundeførere, der kommer fra hele lan-
det, vil jo også gerne have stillet deres sult. 
Men med god hjælp af sin datter og med 
hjælp og tips og erfaringer fra Louise, der 
tidligere har været vores kantinemutter, så 
gik det over al forventning. 
 
De to damer har mere end bestået deres 
debut på de nye poster i klubben. 
Hatten af for jer. 
 
Og mens vi er ved det - tak til alle hjælpe-
re, uanset om I er rutinerede eller nye - 
uden jer, ingen konkurrencer. Flot opbak-
ning. Tak. 
 

Selve konkurrencen foregår sådan set som 
en helt almindelig konkurren-
ce - der er spor og felt og efter-
søgning ude i arealerne, og 
normalt er der lydighed på 
pladsen. 
 
Vore baner har i år været hi-
storisk våde, så vi gik på jagt 
efter et andet sted til lydighed, 
og vi fik lov at låne en bane 
hos nogle rare schæferhunde-
folk (et par af dem træner i 
DcH Esbjerg, så vi kender 
dem) - den var ikke så stor,  

 
men det gik lige - og den var tør! Tusind 
tak for lån. 

De to dommere, Carlo og Morten, dømmer 4 
hunde i gruppedæk samt Martin og Basse på 
springet. 

 
Spor og feltsøg foregik uproble-
matisk og uden større udfor-
dringer for hjælpere og konkur-
renceleder - og det gjorde efter-
søgningen også - da den endelig 
kom i gang. ….. 
 
 
 
 
 

                   Fortsættes side 6 
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E-turen i Esbjerg, fortsat 

Fortsat fra side 5 
 
Dommerne kunne nemlig ikke beslutte sig 
for, om banen skulle vendes om (pga. vin-
den) og da de endelig blev enige, var alle 
deltagere kørt fra pladsen… med en forkert 
adresse….   
 
Så måtte konkurrenceleder Dorte løse end-
nu en udfordring, men heldigvis kan Klub-
modul rigtigt meget - herunder sende en 
fælles SMS til alle deltagere på et event.  Så 
alle kom frem til det rette sted - det var kun 
første hold, der mødte det forkerte sted, og 
det var hjælperne klar på og fik dem diri-
geret på rette vej. 
 

 
 
 

 
 
Midt på eftermiddagen begynder de første 
at være færdige med dagens program, 
dommersedler myldrer ind, der drikkes 
kaffe og sludres og hygges, beregnercentra-
len knokler - og lige pludseligt er alle kom-
met hjem og alt er klaret. 
 
Nu mangler kun præmieoverrækkelsen, og 
på en dag, hvor det blæste mere end godt  
var på sporene, figuranten var umådeligt 
godt gemt,  der lå ”affald” midt i fremads-
endelsen mm, ja så viste det sig alligevel, at 
vi her har med de bedste hunde at gøre. 
 
Der var fine point til rigtigt mange.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dagens vindere, Vivi og Messi, gør klar til eftersøgning sammen med  
dommerne Torben og Flemming, samt klasseleder Doris 
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Feltsøg med Leif og Zippo fra Vejen samt dom-
merne Frede og Jan 
 
 
1. og 2. pladsen sendte vi ud af huset, men 
vores egen Jette med sin labrador Pluto 
snuppede 3. pladsen. Det er bare klasse, 
specielt da Pluto er debutant i E-turen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1 Vivi og Messi, DcH Silkeborg 
Nr. 2 Jacob og Frej, DcH Vestfyn 
Nr. 3 Jette og Pluto, DcH Esbjerg  

 
 
 

 
 

Dagens 3.plads, Pluto i feltet  
 
 

E-turen i Esbjerg, fortsat 
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Af  Line Nathalie Hansen 
 
Hej alle dejlige og savnede DcH- venner..! 

Jeg hedder Aksel, men lystrer også på kæ-
lenavne som Bøffii, Pruttii og Nej. Jeg blev 
1 år i midten af februar og er en hvid 
schweizisk hyrdehund.  

Som lille var jeg lidt af en pestilens, hvis I 

spørger min mor – men i virkeligheden var 
jeg nok bare, som alle andre hvalpe – en 
bøllet lille piratfisk med sylespidse tænder,  
selektiv hørelse og et ønske om at hver dag 
var en stor fest med hokus pokus mig i 
fokus! 

 

Jeg startede i DCH, da jeg var 
9 uger gammel sammen med 
min mor. Vi gik på hvalpehol-
det, hvor jeg nysgerrigt kaste-
de mig ud i alle de skøre ud-
fordringer, Lone kunne finde 
på.  

Det var tydeligt for min far og 
mor, at jeg elskede at komme 
til hundetræning, så mor og 
jeg fortsatte på Unghundehol- 

 

det, hvor Brian kørte en masse drift på mig 
– hvilket gav mig masser af energi og mod 
på at lave ekstra mange unoder derhjem-
me. Desværre viste han også mor, hvordan 
man kunne lære mig andre keeeedelige 
ting, som at gå pænt i snor og komme på 
indkald og andet dødsygt dydsmønster 
pjat – mega vufferen siger jeg bare..! 

Herefter overtog far og vi startede til Ly-
dighedstræning, hvor jeg hurtigt fik smig-
ret mig ind som Gerts kæledægge – man 
kan vel ikke gøre for at man har charme :-)  

Ud over lydighedstræning med far, så er 
mor og jeg også så småt begyndt at arbejde 
med mit sporarbejde, om end kun i det 
små indtil videre – men jeg elsker, elsker,  
elsker at gå spor. Særligt hvis der er sardel-
pølse i fodsporene – Yummiee..! 

Mor og far siger, at jeg har forandret mig 
meget de sidste par måneder.  Jeg skulle 
efter sigende være blevet mere rolig og 
lydig.  – Hvad de ikke ved er, at jeg er ved 
at planlægge nye bøllestreger, som kan 
overraske dem.  

 

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 

Noget af det mor og far elsker mest ved 
mig, er min opfindsomhed og yderst pro-
blemløsende natur. I kan lige få et par ek-
sempler på mine geni-streger. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at når vinduet i 
køkkenet er åbent, kan det bruges i stedet 
for havedøren, hvis jeg bliver utålmodig 
og gerne vil ind - eller ud for den sags 
skyld. 

Som ung-
hund 
sprang jeg 
også gerne 
over hegnet 
ind til nabo-
en og pølle-
de i deres 
have i ste-
det for min 
egen. Nabo-
en var ikke 
lige så be-
gejstret for 

denne ordning,  som min mor og far var.  

Min far har sat en palle, som spærrer, så 
jeg ikke kan komme ud af haven. Men for 
et par uger siden out-smartede jeg ham, og 
kom forbi den. Jeg havde besluttet at jeg 
ville besøge naboens hund Mille. Så jeg tog 
pænt turen langs fortovet, op ad deres 
havegang og satte mig pænt og ventede 
ved deres dør, til de lukkede mig ind. Mil-
le og jeg nåede at lege i deres have, før mor 
kom og hentede mig igen. 

Derudover har jeg da for længst gennem-
skuet, at alle gæster, der kommer her i 
huset, er dumme nok til at spille bold med 
mig – jeg har trænet vores stamgæster ret 
så godt efterhånden.  

 

Mine favorit aktiviteter er strand- og skov-
ture., hundetræning eller en tur i hunde-
skoven. Vi har vores faste steder, vi kom-
mer ofte, men vi tager gerne imod fif til 
nye spændende steder, vi kan besøge. Jeg 
elsker nye steder, hunde og dufte.  

For tiden går jeg og venter i spænding og 
holder godt øje med min mor. Hun har 
brug for, at jeg passer godt på hende, når 
far ikke er hjemme. Hun er nemlig ved at 
lave en rigtig menneske-baby til mig – mit 
helt eget mini-menneske, som jeg skal have 
trænet godt – så vi kan lege sammen hver 
dag, når hun bliver stor nok til det – Det 
skal nok blive sjovt!  

 

Det var vist nok fra mig i denne omgang. 
Jeg kender ikke så mange i DcH endnu, så 
stafetten ender hos Baia og Pia.  

 

Aksel Over and Out 
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Af Merete Petersen 
 
Det er ingen hemmelighed, at klubben og 
generelt i DcH regi, at der mangles spor-
læggere. 
 
Klubben valgte derfor for nogle år tilbage 
at holde en Spor dag, hvor vi først fik teo-
retisk undervisning og herefter praktisk 
undervisning på opsætning af spor. 
 
En vildt inspirerende dag, hvor jeg fik lidt 
blod på tanden til at ville lære mere. 
Jeg fandt mig en vanvittig god læremester i 
Michael. Med tålmodighed og sit rolige 
væsen, blev oplæringen i at ”læse og sætte 
pinde” sat i gang. 
 
Første omgang var B-spor også i konkur-
rence regi, vildt nervepirrende at gå det 
første spor med dommer og hundefører, 
men det gik uden sammenbrud, og kun 
fordi min oplæring ved Michael, ikke bar 
præg af fejl. 
 
Det gav mig lyst til mere og Michael tog 
igen opgaven – kun med et 
lille suk og et smil. :-). Mi-
chael viser overskud, er 
forberedt med tegninger og 
oplæg om ”lær at forstå 
dine pinde” og ”sådan la-
ver du en port” på A-
sporet. 
 
Michael og jeg går herefter 
mange skridt sammen - 
som i enormt mange - og 
mit 1. A spor blev lagt til 
klub konkurrence forrige 
år. Derefter turde jeg godt sige ja til at være 
sporlægger i A-konkurrence i klubben. 
 
Igen kom jeg igennem, selvom sommerfug 

 
 
lene baskede rundt, gik alt godt, men kun 
fordi Michael er mega hamrende sej til at 
lære spor fra sig. 
 
Sidste år, tilmeldte jeg mig en spor dag i 
Ribe, det var jo kun for sjov, så hvorfor 
ikke prøve at lære et E -spor. Som den ene-
ste deltager med mod på E, var jeg også 
udfordret, men dagen sluttede med, for 
sjov, at have en dommer og hundefører 
med rundt. Det var Carlo og Karin med 
Homer, så jeg var helt tryg og i gode hæn-
der og lærte meget.. 
 
Jeg var nu blevet så modig, at jeg faktisk 
meldte mig som sporlægger til klubkon-
kurrencen i Nordisk. Selvfølgelig med en 
peptalk fra Michael. 
 
I februar 2020 var det klubbens tur til at 
afholde Eliteturnering. Der blev efterspurgt 
sporlæggere….. Pyyyyy tænkte jeg. Jeg vil 
aldrig kunne klare det uden Michael, og 
det det skulle jeg heldigvis heller ikke.  

Igen går Michael og jeg rigtig, rigtig mange 
skridt sammen, og jeg får version 2 af ”lær 
at forstå dine pinde”, "sådan laver du en 
port” og ”hvordan får du den i vinkel”. 

Hyldest til en sporlægger 
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Hyldest til en sporlægger, fortsat 

 
 
Med 2 dommere og fantastisk hundearbej-
de kommer jeg igennem mine 2 E-spor 
med enormt meget læring.  
 
Det er vildt spændende at få lov til at se 
hundearbejde og med mere erfaring tæn-
ker jeg, at kommer til at nyde det endnu 
mere, for helt udlært er jeg ikke i ”lær at 
forstå dine pinde…” 
 
Michael, du skal have et KÆMPE TAK for 
din tålmodighed og dine mange timer og 
skridt sammen med mig. Du er en stjerne 
på en spormark og til at lære fra dig. Jeg 
sætter enormt stor pris på det engagement 
du har og for at gide. TAK. 
 
Håber vi også i fremtiden kommer til at gå  
 
rigtigt mange skridt sammen og for dit 
vedkommende, kun halvt så mange, da jeg 
forhåbentlig snart selv kan finde rundt på 
marken. 
 
Til alle jer som tænker, pyy at lægge spor 
til konkurrence, det kan jeg ikke. Jo det kan 
du, for får du og har du den rigtige oplæ-
ring bag dig, så er der ingen problemer.  
 

Vi mangler sporlæggere og jeg er sikker 
på,  at der er rigtig mange hundeførere, 
som hellere end gerne vil komme og hjæl-
pe dig med at gå sporet, så det ligner en 
konkurrencesituation. 
 
Der er rigtig mange gode sporlæggere i 
klubben, hvor Gert også er en, som virkelig 
har gået rigtig mange skridt på marken.  
 
Vi lærer forskelligt, så find en, som du tror 
kan lære dig ”at forstå pinde” og ”sådan 
får du din indre GPS til at virke på en 
mark” 

 
Jeg kunne 
aldrig 
have kla-
ret det 
uden Mi-
chael. 
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Af Jette Nybo Andersen, formand for DcH bla-

det, instruktør i DcH Esbjerg og kredsinstruk-

tør i DcH Kreds 4 

Når vi har behov for ro – 
ude og hjemme 

En rigtig god øvelse at starte med allerede i 

hvalpetiden er at skabe ro for hvalpen. Det 

kan være på træningspladsen i pauserne, det 

kan være hjemme hos jer selv, eller det kan 

være, hvis I har hunden med i byen. 

For at give hvalpen et klart billede af øvelsen 

anvendes et tæppe. Man kan også anvende et 

bur, og det er måske det, nogen gør derhjemme, 

men et tæppe er lettere at tage med rundt.  

I gang med træningen 

Sørg for at hunden er godt aktiveret og veltilpas, 

inden du går i gang med træningen. Er hunden 

overgearet eller stresset, kan det være svært at 

få et godt resultat. 

Vælg et tæppe, som du har bestemt, du vil bruge 

til øvelsen. Brug det samme tæppe hver gang, så 

hunden lærer at danne sig et billede af, hvad der 

skal ske. 

Hav en masse godbidder klar. Det må gerne 

bare være hvalpens foder, men de skal være 

små, så man kan dosere dem løbende. 

Bemærk under indlæring fjernes tæppet altid, 

når man er færdig med at træne. 

Øvelsen gennemføres uden irettesættelser. Sker 

der noget, man ikke ønsker, laver man det om. 

Der kommer selvfølgelig ikke nogen belønning.  

 

Gentagelsen skal være succesfuld, så måske 

skal man sænke kriteriet en smule.  

Trin 1:  

Hav godbidder klar. Vis hunden, at du lægger et 

par godbidder på tæppet. Hunden må gerne 

spise godbidderne på tæppet, og mens hunden 

spiser, lægger du stille og roligt lidt flere god-

bidder, så interessen fastholdes. Det må gerne 

gøres på en måde, så hunden fortsætter med at 

spise, så den ikke kigger på dig efter godbidder-

ne, men holder fokus på tæppet. Når hunden er 

færdig med at spise de sidste godbidder, kastes 

et par godbidder væk fra tæppet. Øvelse slut. 

Trin 1 kan gentages flere gange i løbet af en 

dag.  

Trin 2: 

Når hunden synes trin 1 er en fin øvelse, vil vi 

gerne have, at den lærer at forbinde det at gå på 

tæppet med godbidder. Hav igen godbidder klar 

i lommen. Stil dig så dig og hunden står på hver 

side af tæppet. Vent på at hunden tager initiativ 

til at gå ind på tæppet. Lige så snart hunden 

berører tæppet, roser du hunden og giver den 

godbidder på tæppet. Når hunden er ved at spise  

Tæppetræning 
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Tæppetræning, fortsat 
 

sidste godbid, kastes et par godbidder væk fra 

tæppet, og øvelsen kan gentages et par gange. 

Trin 2 kan gentages flere gange i løbet af en 

dag. 

Trin 3: 

Kriteriet øges, men nu vil vi gerne have hunden 

til at være på tæppet med alle fire poter. Du kan 

sidde eller stå ved siden af tæppet. Gentag trin 

2, men nu udløses belønning først, når hele 

hunden er på tæppet. Pas på hunden ikke bliver 

alt for frustreret, hvis den ikke får sin beløn-

ning, så må kriteriet sænkes lidt. Sørg altid for 

at afslutte øvelsen med at kaste godbidderne 

væk fra tæppet, så øvelsen afsluttes. 

Trin 4:  

Næste trin er. at vi gerne vil have hunden 
til at lægge sig (måske kan man lave et 
mellemtrin med at den sidder). Hjælp hun-
den til at lægge sig, beløn hunden med 
godbidder, når den lægger sig. Giv altid 
belønningerne på tæppet, så hunden kobler 
belønningerne med opholdet på tæppet.  

Trin 5:  

Nu er du klar til at finde et ord for den 
adfærd, du ønsker af hunden. Find et ord 
du finder naturligt, så det også bliver na-
turligt for dig at bruge det samme ord -  

 

HVER gang: ”pause”, ”tæppe”, ”læg dig”. 
Men husk at ordet skal reserveres netop til 
denne adfærd. 

Trin 6: 

Træn ovenstående indtil din hund kan gå op på 

tæppet og lægge sig, når du beder den om det. 

Trin 7: 

Nu vil vi gerne have, at hunden kan ligge på 

tæppet i længere tid. Her er det vigtigt, at man 

stadig får belønnet hunden for, at den er i ro. Så 

det er vigtigt at variere tiden, der går, inden 

man belønner. Lad nu være at gå for hurtigt 

frem: Udvid gradvis 2-10 sekunder, men varier 

tiden hver gang. Husk du skal belønne for ro; 

dvs. du har trukket det for langt, hvis hunden 

bliver urolig og rejser sig. Sker dette startes 

bare forfra.  

Trin 8: 

Når hunden kan ligge roligt på tæppet i længere 

tid, kan man begynde at ændre på afstanden på, 

hvor langt du går væk. Hjemme i huset har man 

måske behov for, at du kan gå i at andet rum 

eller foretage dig noget andet, mens hunden 

ligger på tæppet. Varier afstand og din aktivitet  

           

                           Fortsættes side 14 
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Fortsat fra side 13 

stille og roligt. Følg hunden nøje med, hvordan 

den har det. Den skal være rolig - IKKE an-

spændt eller i drift for, at der skal ske noget 

spændende. Når afstand og aktivitet øges, skal 

tiden sættes ned, så man ikke udvider flere 

parametre ad gangen. 

Trin 9: 

Når hunden er stabil på hjemmebanen, kan man 

også udvide kriterier på udebanen. Men husk, at 

her er der rigtig mange forstyrrelser og fristel-

ser, hunden også skal håndtere. Så arbejd hele 

tiden i de trin, hunden kan være i. Måske er 

hunden så overivrig på træningspladsen, at den 

knapt kan spise. Prøv at øg afstanden til det, 

som ophidser hunden. Lad være at gøre det 

sværere for hunden, end den kan mestre.  

Vi ved godt at hunden kan mange ting derhjem-

me, som den ikke kan mestre på træningsplad-

sen. Accepter det og tilpas træningen derefter. 

Man kan ikke ”presse” hunden til at være rolig. 

Man kan skabe nogle forhold, hvor hunden kan 

finde ro, og det skulle tæppet gerne blive et 

billede af. Her er mit pausested. 

Man skal også huske på træningspladsen, at når 

hunden har sit tæppe, skal det være dens sted. 

Her skal de andre hunde ikke komme. Nogen 

hunde kan godt have territorieforsvar. Og sam-

tidig skal hunden også stole på, at de andre ikke 

kommer og forstyrrer den. Den skal have tillid 

til, at der ikke sker noget her. 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmepladsen 

Den plads I har tænkt jer skal være hundens 
hvilested derhjemme kan man introducere på 
samme måde. Men et godt supplement til dette 
kan være, at tilbringe en del tid i starten sam-
men med hunden på det sted. Har man fx be-
stemt at hunden skal befinde sig i baggangen, 
når den skal være alene hjemme, så sørg for at 
baggangen bliver et hyggeligt sted for hunden. 
Det gøres ved at tilbringe en masse hyggetid 
sammen med hunden i baggangen. Her tager I 
tæppet med ud. Du kan tage en god bog med, 
måske lidt godbidder med til hunden; og så kan 
I nemt sidde der og hygge. Hunden sover må-
ske, men samtidig lærer den, at dette er et trygt 
og rart sted at være. Det er en god ting at inve-
stere i sin hund/hundehvalp. 

 

 

 

Tæppetræning, fortsat 

Tak til Signe på 12 år og Daisy på 6 måneder 

for at være modeller og lade jer instruere af 

forfatteren. 

Signe og den 6 måneder gamle cavapoo   

Daisy går på hvalpehold i DcH Esbjerg 
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Træningstider forår/sommer 2020 

E - koordinator Janni Kristiansen 

Holdet træner hver torsdag kl. 17.30 

 

A - Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.30 

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 mandag 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 eller søndage kl. 11.30 

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 

I efteråret besluttede bestyrelsen, at det 
igen var på tide at gøre lidt ekstra for de 
mange, dygtige og dedikerede instruktø-
rer, der uge efter uge bruger deres fritid på 
at hjælpe andre med at træne deres hunde 
uden ret meget andet end tak til følge. 
 
Heldigvis fik vi vores gennem flere år tro-
faste sponsor AniCura Varde Dyrehospital 
med på ideen. 
 
Så send gerne god karma i deres retning. 
 
Valget faldt på en rigtig fin hundeførerjak-
ke af god kvalitet – velegnet til lune vintre, 
et køligt efterår eller en småkold forårs-
dag. Meget anvendelig, funktionel og be-
hagelig.  
 
Sidst på vinteren/først på foråret var jak-
kerne så klar (der var lige lidt leveringstid 
på så stort et antal) – og planen var selvføl-
gelig, at vi ville have lavet en lille happe-
ning i den forbindelse – også for at hylde 
vores sponsor. 
 
Desværre blev også dette stoppet af den 
der virus, I ved… 
 
Men vi er supertaknemlige. 
 

TAK AniCura  
Varde Dyrehospital 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fotos af et par 
”modeller” i de nye 
jakker. 
 

Nye jakker 
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Introduktion af Nose Work 

Af Svend Aagaard Jensen 
 
Nose Work er den amerikanske og nordi-
ske betegnelse for en hundesport, som 
lærer hundene at afsøge forskellige miljøer 
og genkende forskellige dufte.  
Præcis som en narko- eller bombehund 
kan identificere narko og bomber. 
 
Nose Work er en sportsgren, hvor hunden 
søger på ren duft: Enten lavendel, eukalyp-
tus, anis eller en kombination af disse duf-
te, afhængigt af den konkurrerende klasse.  
 
Disse dufte skal hunden kunne finde i 4 
områder:  

• udendørs 

• indendørs, 

• í beholdere og  

• på køretøj. 
 
I DKK er der følgende klasser: 

• NW1 som man starter med 

• NW2 

• NW3 som kræver noget af både 
hund og hundefører. 

•  
Sporten blev en officiel konkurrencesport i 
DKK i 2017. Og i DcH i 2019. 
Men Nose Work er ikke kun for konkurren-
cefolket.  
 
Nose Work er for ALLE. Race og erfaring 
med søgearbejde har ingen betydning.  

 
 
Det er sjovt arbejde, som mentalt stimule-
rer og aktiverer din hund: De lærer at arbej-
de selvstændigt og løse opgaver.  
Det er en super aktivering, som giver men-
talt træt og tilfreds hund, der sover godt om 
aftenen. 
 
Når man starter med NW, så skal man 
bruge beholdere, papkasser, plasticæsker, 
ja alle former for beholdere fungerer. Både 
åbne og lukkede kasser kan bruges. 
 

Jeg startede med papkasser, og jeg place-
rede godbidder i dem. 
 
I første omgang skal alle godbidderne væ-
re rimeligt nemme at komme til for hunden. 
Jeg fik min hund til afsøge alle kasserne og 
spise alle godbidderne. Han blev ellevild 
med opgaven,. Man skal være OBS på, at 
hunden må løse opgaven, præcis som man 
ønsker, men ikke ødelægge kasserne for 
at kommer til godbidderne.  
 
 

 

Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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Introduktion af Nose Work 

 
 
Så kan man gøre det sværere ved at gem-
me godbidderne længere inde.  
Da vi havde gjort det rigtigt mange gange 
både udendørs og indendørs, og han be-
gyndte at løse opgaven supergodt, be-
gyndte vi at sætte duft på. 
 
Vi begyndte med lavendel, hvor hunden 
kan lære at søge efter duften gennem 
klassisk betingning: Den såkaldte 
"parring" (duft=godbid) Så begyndte det 
for alvor at blive sjovt. 
For at forstå "parring" (duft=godbid) – ja, 
det er, at når min hund finder duften, be-
lønner jeg min hund ved færtkilden med 
masse af godbidder.  
 
Så hunden lærer duften at kende. Man 
kan hurtig se på sin hund, om den har fært 
af noget og så skal man være klar til at 
belønne hunden, når duften er fundet. Det 
er spørgsmål om timing. 
 
Jeg synes, at det er en rigtig sjov sport, 
man får en rigtig glad hund med hjem, og 
jeg vil anbefale alle at prøve det – enten 
selv ud fra denne lille opstartsintro - eller 
når den rette NW-instruktør er på banen.  
Rigtig god fornøjelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos er tyvstjålet fra DcH Danmarks hjemme-

side, se evt. selv flere: https://www.dch-

danmark.dk/dchs-medlemssider/

nose-work-udvalg/nw-galleri.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:  

Bestyrelsen har besluttet at hyre en NW-instruktør til at fortælle om/

illustrere denne gren af hundesporten for interesserede instruktører. Her-

efter tages der stilling til, om vi vil udbyde NW i klubben, og om vi skal 

uddanne egne instruktører. 

Som oplæg til dette har redaktionen spurgt Svend, om han ville give en 

intro til sporten. Det ville han! 

Tak Svend 

 

https://www.dch-danmark.dk/dchs-medlemssider/nose-work-udvalg/nw-galleri.htm
https://www.dch-danmark.dk/dchs-medlemssider/nose-work-udvalg/nw-galleri.htm
https://www.dch-danmark.dk/dchs-medlemssider/nose-work-udvalg/nw-galleri.htm
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Kredskonkurrencekalender 2020  

dato klub Rally 
Nord
. C B A E Agility NOSE 

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               

November                   

8 Esbjerg   N             

Af Janni Kristiansen 
 
Konkurrencekalenderen er med alle muli-
ge forbehold…. 
Der er kun én løsning for jer alle sammen, 
og det er at følge med på Facebook, på 
hjemmesiden og i nyhedsbreve for at se, 
om der kommer flere eller færre eller andre 
konkurrencer i dette højst usædvanlige år. 

 
DM i både Nordisk og DcH program er jo 
aflyst, men derfor kan der være god me-
ning i at afholde konkurrencer: Der er sta-
dig oprykninger at kæmpe for, det er godt 
at få træning i at gå til konkurrence - både 
for nye og rutinerede HF, og endelig er det 
jo hyggeligt at være sammen om det, de 
fleste træner hen imod. 
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Af Karsten Korsgaard  
 
Dommeraften med Carlo Hermansen 

Den 18. februar var vi nogle stykker, der 
var samlet til arrangementet 
”Dommeraften” eller ”Klar, parat, konkur-
rencestart” som vist nok er den mere rigti-
ge titel for aftenens indhold.  
 
Det var nemlig ikke en aften for dommere, 
men for især de nye hundeførere, der hav-
de ambitioner om at ville deltage i konkur-
rencer og derfor gerne ville vide mere om, 
hvordan konkurrencerne foregår, og hvad 
må man, og hvad må man ikke som hun-
defører.  
 
Fra deltagerne var der rigtig mange gode 
spørgsmål - og Carlo gav lige så mange 
gode svar og uddybende forklaringer om-
kring DcH programmets øvelser og dom-
merbedømmelser i forbindelse med kon-
kurrencerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi fik også mange gode råd med på vejen 
angående, hvordan man kunne forberede 
hunden og sig selv op til konkurrenceda-
gen.  
 
Carlo forklarede også hvordan det typisk 
foregår, når man møder op på konkurren-
cestedet og skal have hunden registreret 
og have sit startnummer – og som han 
sagde – kør hjemmefra i god tid, så I ikke 
starter konkurrencedagen med at stresse 
op.  
 
Aftenen blev også krydret med historier 
og oplevelser, som Carlo havde haft både 
som hundefører og dommer.  
 
Stor tak til Carlo for en informativ og hyg-
gelig aften. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivfoto af Carlo fra et 
tilsvarende arrangement  

Klar, parat, konkurrencestart 
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Af Helle Puggaard  
 
Sæsonen for græsslåningen 2020  
er “skudt i gang”   
 
Klubben har i år investeret i en ny 
græsklipper til vores traktor. 
 
Den kan klippe græsset væsentligt 
længere ned (i skrivende stund, har jeg 
indtil nu klippet græsset 2 gange, og selv 
om den kan sættes længere ned endnu, 
klipper den allerede nu græsset længere 
ned end den gamle kunne) 
 
Den har en større bredde og kan vende 
skarpt, så der spares også noget tid på 
græsslåning nu i forhold til før.  
 
Glæden var MEGET stor, da Karsten og jeg 
fik den gamle klipper pillet af traktoren og 
den nye klipper monteret - og den virkede. 
Vi gik til udfordringen med: Det har vi 
ikke prøvet før, så det kan vi sikkert godt. 

TAK til Karsten for alt dit arbejde med at 
finde en god klipper til et fornuftigt bud-
get og for hjælpen med reparationer på 
traktoren. 
 
 

Der er p.t. sat tiltag i gang for at optimere 
banerne og sørge for, at de er i tip top 
stand, så godt som de kan, med det under-
lag, vi nu engang har på pladsen. 
 
Græsteamet i år består af: Karsten, Kim, 
Vibeke, Pia, Helene og undertegnende. 
 
Kæmpe stor TAK til jer, fordi i har lyst til 
at give en hånd med græsslåningen  
 
Græsset vil blive slået ca. hver 14 dag af-
hængig af vejret. 
 
Vi har dog allerede nu en stor bøn til jer 
alle, som bruger låg til f.eks. fremadsendel-
sen: Husk at fjerne lågene igen, når I er 
færdig. 
Vi samler MANGE låg op på en græsslå-
nings sæson. 
 
Hvis der er spørgsmål eller andet til oven-
stående, så kontakt mig gerne 
på  hpm@os.dk eller mobil 23623005 

 

 

Græsteamet i DcH Esbjerg 

mailto:hpm@os.dk
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Diverse forbedringer 

Af Janni Kristiansen 

Selv om Corona har lagt os ret så meget 
ned, så har vi ikke alle ligget på den lade 
side. 
 
Der er blevet afholdt en arbejdsdag, hvor 
ca. 8-10 personer mødtes og fik beskåret 
læhegn, så græsteamet har så optimale 
vilkår som muligt - og pladsen er så stor 
som muligt. 
 
Majken og Karsten har haft deres egen 
arbejdsdag, hvor de ryddede op i skuret - 
en tiltrængt opgave.  
 
Karsten har også forbedret 
indgangen til skuret væsent-
ligt - en rampe indvendigt 
med skrid-sikring og trappe-
sten udenfor. 
 
Majken har udskiftet alle 

vore skilte, som vi bruger til 

markering ude i arealerne til 

konkurrencer.  En også 

yderst tiltrængt opgave. 

 

Det er simpelthen godt arbejde af alle, der 

har givet en hånd med til arbejdsdage - 

stor tak til alle - og især til Karsten og Maj-

ken  
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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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Til lykke 
Af Janni Kristiansen 
 
DcH Esbjerg—og kreds 4—har i weeken-
den den 16-17/5 2020 fået sig endnu en 
kredsinstruktør. 
 
2 års studier og kursusaktivitet er afsluttet 
med forsvar af en skriftlig opgave. 
 
Birthe har til sin afsluttende opgave valgt 
spor fra overbygningsdelen af IGU, og hun 
bestod i fin stil. 
 
Stort til lykke til Birthe - redaktionen kip-
per med flaget. 
 
 
 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstjene-

ste kan man henvende sig på vagt tlf.: 7110 4069 
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Flere forbedringer 
Af Janni Kristiansen 

Udover ny græsklipper har vi også købt et 
par transportvogne. Der vil blive placeret 
et i skuret og et i containeren på bane 3.  
 
Formålet er primært at hjælpe instruktører-
ne på hvalpe-, unghunde-, rally– og fami-
liehundehold med at transportere redska-
ber og udstyr ud på banerne - en opgave, 
der har slidt flere trillebør op. 
 
Vores nuværende trillebør har også fået 
lidt reparationer og kan igen anvendes. 

Den allestedsnærværende Karsten har 
også kastet sig ud i yderligere et projekt - 
nemlig renovering mm af alle vore spring.  
 
De tre konkurrencespring var i fare for at 
blive dømt uanvendelige af dommerne ved 
konkurrencer, men værre var, at de ikke 
var sikre for vore hunde. 
 
Det er de nu - de er repareret og malet og 
der er lagt ny belægning på. De fremstår 
stort set som nye. 
 
Tak til Gert, der som gulv-ekspert har givet 
Karsten en hånd og givet springene den 
fine, nye belægning. 

 
 
Ikke nok med det. 
 
Karsten har også fremstillet skilte til ens-
retning rundt om klubhuset og opsat be-
holdere til håndsprit, så alt var parat til 
opstart af træningen igen i uge 20. 
 
Som hvalpe– og unghunde instruktør har 
jeg længe ønsket mig, at hvalpespringet 
blev repareret - og måske gjort lidt stør-
re….. Efter en snak med de andre hvalpe-
instruktører blev vi enige om ikke at pille i 
størrelsen af vort hvalpespring. 
 
Karsten tog - selvfølgelig - udfordringen 
op. Ikke nok med at han reparerede det 
lille springbræt til hvalpene  - nej han 
fremstillede da også lige et nyt springbræt  
- en smule større - så vi nu også har et 
spring til de lidt større unghunde. 

 

Nyt, lidt stør-

re spring til 

unghunde 

 

Repareret 

hvalpespring 
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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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Kalender 2020 

 
FORELØBIG PLANLAGT…. 

Forbehold for yderligere aflysninger grundet Corona/Covid-19 

 

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 AFLYST 

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

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

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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