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DcH Esbjerg: 

 

Det legendariske            
leverpostejtræ 



 poten  2 

 

Redaktøren har ordet 
 
Så er det nye nummer af Poten på gaden - 
med sædvanlig forsinkelse. Denne gang 
bl.a. fordi et par skribenter var noget 
langsomme i vendingen - og nogle glemte 
det helt -  så er det lidt op af bakke at 
overholde en deadline.  
Læg så dertil, at der er sket udskiftning i 
redaktions-hundeholdet - sådan en bette 
hvalp er lidt tidskrævende. 
 
Rundt i bladet er der nyt om stort og småt 
om livet i DcH Esbjerg. Vi er godt i gang 
igen efter - eller vel rettere stadig med - 
coronaen, som fortsat driller i mange 
sammenhænge, men der afholdes da nu 
konkurrencer igen, og træningspladsen er 
igen fyldt med hunde - specielt var det 
dejligt at få gang i hvalpe og unghunde 
igen. Det var ganske tydeligt, at det var et 
synspunkt, mange nye hundeførere var 
helt enige i. 
 
DcH Danmark har fået afholdt det udsat-
te landsmøde, og på KlubModul området 
sker der stadig masser af forbedringer og 
nye tiltag, som gør livet lettere for os, der 
skal administrere alle aktiviteter mv.  

 
 
Vær lige OBS på kalenderen, herunder 
især klubkonkurrencerne, og vigtige da-
toer side 28 og 31. 
 
God læselyst. Pas fortsat på jer selv og 
hinanden derude…... 

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

FORSIDE  
 

4 uger henover sommerferien deltog DcH Es-
bjerg i Sommersjov under Esbjerg Kommune.  
Se artikel inde i bladet, fra side 4.  
 
Her er det den vakse springer spaniel Leo, der  

 
med sine 9-10 uger var den suverænt yngste 
deltager—men han var fantastisk.  
Ugeavisen Esbjerg valgte i øvrigt også at give 
os spalteplads på dels forsiden, dels en hel side 
inde i bladet. Tak for positiv omtale af klubben. 

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
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Forsidekommentar Side 2 

Redaktøren har ordet Side 2 

Sommersjov i DcH Esbjerg Side 4-7 

Side 9-hunden Side 8-10 

N-konkurrence 15/11 2020 Side 10 

Landsmøde 2020 Side 11 

Klubkonkurrencer 2020, invitation mm Side 12 

Grill aften Side 13 

Hvalpehold på bytur Side 14 

Træningstider Side 16-17 

Store konkurrencedag 3/7 Side 18 

Endelig oprykning til A Side 20-21 

C– konkurrence 3/7  Side 22-23 

Rally-konkurrence 3/7 Side 23 

Store konkurrencedag set fra en beregner Side 24 

B-konkurrence 3/7 Side 25 

Trænere og føl i DcH Esbjerg Side 26 

Oprykninger 2020 Side 27 

DcHs eftersøgningstjeneste Side 27 

Ny sti Side 28 

Vigtige datoer Side 28 

Bestyrelse og udvalg Side 30 

DcH Esbjergs kalender Side 31 

Status på E-turen 2020 Side 31 

Deadline til næste blad: 15. november 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 
 

Sommersjov med børn 
og hunde i DcH Esbjerg.  
 

Hvad har Corona, hundepoter, 
torskerogn og fleecetæpper 
med hinanden at gøre? 
 
Hvis du har bevæget dig forbi DcH Es-
bjergs træningsplads om torsdagen i uger-
ne 28 -31, har du kunnet høre en masse liv 
og glade dage, latter og et enkelt hunde-
glam eller to…  
 
Da Danmark stille og roligt lukkede op 
igen, blev der tilført flere midler til kom-
munernes Sommersjov, som er et velkendt 
og gennemprøvet koncept med masser af 
tilbud til børn og unge i ferietiden. Disse 
flere midler gjorde, at man spurgte flere 
foreninger, om de kunne tænke sig at byde 
ind med noget. 
 
Nu er dette for DcH Esbjerg bestemt ikke 
et velkendt koncept, men det afholdt os 
ikke fra at forsøge at stable et program på 
benene, hvor børn og deres hunde kunne 
lave en masse sammen. Tre friske in-
struktøruddannede tøser tog udfordrin-
gen op og lavede et program for en dag 
fra kl. 9-15. I programmet skulle der være 
plads til pauser til hundene - ellers ville 
de ikke kunne klare så lang tid.  
 
Spændende var det, om der så ville kom-
me nogen - og det gjorde der! 
 
Dagen startede med et opvarmningspro-
gram med forskellige smidighedsøvelser, 
strækkeøvelser mv., så hundene blev klar 
til dagens program. Øvelserne her var  

 
 
alle tætte, ikke alt for svære samarbejds-
øvelser mellem hundene og deres førere.  

Herefter blev hundene præsenteret for en 
næse/snuse bane med en masse forskelli-
ge næsearbejder - finde godbidder mellem 
bolde, inde i sammenrullede håndklæder, 
nede i en kasse med masser af tomme toi-
letruller, i en bunke grene, under tomme 
bøtter mm, men især var leverpostej-træet 
et gigantisk hit - her skulle hundene snuse 
sig frem til lækkerierne, der var smurt på 
grenene på strategiske placeringer. 
Se også forside foto. 
 

Sommersjov  
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Sommersjov, fortsat 

 
Mens hundene fik dagens første pause, fik  
ungerne saftevand og kage. En fornøjelse  
at opleve de unge mennesker bare snakke 
løs, selv om de ikke kendte hinanden to 
timer tidligere. 
 

 
Herefter blev rally-lydighed 
introduceret for de unge 
hundeførere - der var bane-
gennemgang - hundene blev 
fundet frem igen, og så var 
der fest, latter og dygtige 
hunde. 
 
Hundene fik igen en - denne  

 
gang lidt længere - og ret tiltrængt pause. 
 
Ungerne producerede nu godbidder (se 
faktaboks side 7) af torskerogn, æg mm - 
hvorefter de skar pølser til spor.   
 
Der blev givet en lille introduktion til spor 
– og de unge hundeførere lagde korte 
spor.  
 
Så ind i klubhuset igen og tage godbidder-
ne ud af ovnen, skære dem i tern og så 
give dem lidt mere tid i ovnen…. 
 
De små godbidspor skulle nu gennemføres 
- alle hunde var forbløffende gode - nogle 
af dem skulle man tro aldrig havde lavet 
andet. 
 
 
             Fortsættes side 6 
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Sommersjov, fortsat 

Fortsat fra side 5 
 
Så blev det frokosttid - hundene fik vand 
og blev puttet i burene…… de fleste var 
pænt ”brugte” og trængte til at hvile - spe-
cielt en bette hvalp på 10-11 uger, som med 
ophøjet ro tog alle udfordringer op. 
(forsidefoto) 
 
Efter frokostpausen spillede vi Kahoot – en 
masse spørgsmål om hunde.   
 
Bagefter flettede vi trækketov af fleecetæp-
per, så alle fik et stykke legetøj med hjem 
sammen med resten af de ”hjemmelavede” 
godbidder, som ikke var blevet brugt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagens sidste programpunkt var en moto-
rikbane med en masse forhindringer og 
øvelser, der var designet til at udfordre 
hundenes motorik og muskulatur samt 
samarbejdet mellem hund og fører.  
 
Det var et giga hit - både børn og hunde 

(og instruktører  ) morede sig. 
 
 
 
 

 
 
Så begyndte 
forældrene at 
indfinde sig, 
og vi fik alle 
sammen en is 
og evaluere-
de på dagen. 
 
Alle dagene 
var der stor 
tilfredshed 
fra alle de 
unge menne-
sker—nogen 
af dem del-

tog da også 
flere gange, 
så det må 
jo siges at 
være et 
godt tegn 
på tilfreds-
hed, 
 idet vi 
kørte det 
samme 
program 
alle 4 dage. 
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Set fra instruktørernes side havde det 
været næsten forbavsende gode dage, 
hvor vi dels havde moret os, dels fået 
listet lidt viden mm. ind i de unge hunde-
førere, men ikke mindst havde oplevet 
den glæde og kærlighed, som tydeligvis 
var mellem hundene og deres 
”menneske”.  
 
At det så også gav en pæn skilling til 
klubkassen, gør jo bare det hele endnu 
bedre. 

Sommersjov, fortsat 

FAKTABOKS 

Opskrift på godbidderne: 
 
Ingredienser: 

 1 dåse torskerogn eller 200 g hakket 
fint kød, f.eks. kylling (der kan også 
bruges fisk eller lever eller andet 
kød, men så skal massen blendes) 

 1 æg 

 3 spiseskefulde mel eller maizena-
mel eller havregryn 

 
Blandes/røres rigtigt godt med en gaf-
fel eller fingrene. Smøres ud på en bage-
plade (fylder ca. 1/3 plade) maksimalt 1 
cm tyk. 
Bages 160 grader i ca. 20 minutter. Tag 

pladen ud - skær dejen ud i små tern - 

løsn dem fra hinanden - og bag det igen 

i ca. 10 minutter. 

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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Af Pia Skovmose 
 
Jeg havde længe kigget efter hund nr. 2 
efter Gigos alt for tidlig død.. 
 
Den 29. Marts 2019 blev Baia født i Sempe-
ter pri Gorici, Slovenien. Jeg havde fået 
anbefalet opdrætteren af en god ven i 
Tyskland. Hun havde fået at vide, hvad jeg 
søgte. . Min kommende partner skulle 
komme ud af gode brugslinier og med avl 
og sundhed for øje. 
 
Jeg skrev dagligt med opdrætteren. Af-
standen er lang. Hvilket gjorde, at jeg ikke 
bare lige kunne tage ned og hilse på. Godt 
der er noget der hedder FaceTime.  

Den 31. maj 2019 oprandt dagen, hvor jeg 
skulle hente hende. Jeg fløj derned og hjem 
igen. Jeg frygtede Baia ville være for tung 
til at hun -  9,1 kg - måtte være med mig -  
og hvordan hun reagerede i flyveren. Baia 
var helt usynlig, og ingen bemærkede, hun 
var med. Seje tøs. 
 
Da vi kom hjem skulle Jazinda og Baia 
hilse på hinanden. Det gik over alt forvent-
ning. Jazinda tog virkelig godt imod Baia. 
Og Baia hun var meget glad for ar hilse på 
Jazinda. Ind imellem kunne det blive for  

 
 
meget for Jazinda, for Baia for overalt på 
hende. Så Baia blev sat på plads, hvilket 
Baia forstod og stadig gør. Den dag i dag 
er Baia stadig en hvalp i hendes eget ho-
ved over for Jazinda. Og indimellem går 
det voldsomt til. Med det må de selv finde 
ud ud. Baia ved, Jazinda bestemmer. 
 
Jeg kom hjem med Baia fredag, og den 
første onsdag efter hjemkomsten var hun 
til hvalpmotivation i klubben hos Janni og 
Kirsten. Efter hvalpehold gik vi videre til  
unghundehold igen med Janni ved roret. 
Her skal lige siges en stor tak for lærerig 
og sjov, spændende træning. Det har lagt 
grundlaget for Baias lydighed. Tak. 
 
Jeg begyndte at kigge efter en sted, hvor 
Baia kunne trænes i IGP, da det er det, jeg 
ønsker at træne med hende. Men for mig 
er det vigtigt, at der trænes godt og grun-
digt med lydighed, da det for mig er 
grundstenen til godt samarbejde mellem 
hund og fører.  
 
Jeg har jo også Jazinda, som jeg træner 
lydighed med, og hun gjorde det så godt at 
hund blev B-hund sidste sæson. Dermed er 
Baia født B- hund. Det er en lang vej for 
Baia, inden hun skal starte i B-klassen, men 
vi træner på det, og det går fremad. Baia 
startede på Jette’s B-hold - et hold for nye 
unge hunde. Der trænede vi indtil Jazinda 
skulle have hvalpe. Da jeg bor for mg selv, 
havde jeg svært ved at passe træningen i 
klubben, da jeg valgte at prioritere hvalpe-
nes trivsel og start på livet . Dog trænede 
vi lidt hjemme på torvet t i min lille by. 
 
Baia er en meget glad pige. Hun elsker at 
blive båret rundt, også nu. Hun ligger  

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 
 
klods op og ned af mig på sofaen og gerne 
om natten. Vil helst være ved min side 
100%, men hun må dele mig med Jazinda. 
Hvilket Baia absolut ikke mener. Men så-
dan er det jo med to hunde. 
 
Nu træner jeg i klubben på IGP holdet og 
lidt indimellem på C-holdet (lydighed). 

 
Jeg går spor med begge hunde et par 
gange om ugen, hvilket jeg virkelig nyder 
og brænder for. 
 
Jeg er også ved at forberede 
Baia i avlsarbejde om et par år. 
Dette betyder, at hun skal ha-
ve røntgen af hendes led, øjen-
lysning, mentaltest og gode 
udstillingsresultater.  
 
Baia er HD fri med b hofter. 
Øjnene er der ikke noget at 
bemærke på, ligeledes heller 
ikke på hendes skuldre og 
albuer.  I weekenden var hun 
til mentaltest. Dette klarede  

 
 
hun med stor tilfredshed og følger præcis 
en Hovawart profil.  
 
Baia er en meget glad tøs, der elsker at 
blive hilst på af alle. Nogle får meget hil-
sen, men det arbejdes der meget på. Baia er 
legesyg og går hurtigt igang. Hun er nys-
gerrig og undersøger alt, hvad der rører 
sig om hende. De momenter med for-
skrækkelse tager hun stille og roligt og går 
hurtig hen for at undersøge det..  
Superpigen.  
 

 
                         Fortsættes side 10 
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Fortsat fra side 9 
 
Jagt har hun rigtig meget af.  
Og som vagthund er hun super. Der skal 
ikke komme nogle og gøre mig noget. Her 
fortæller hun med stort mod, at de bare har 
at holde sig væk. Når hun så skal hen at se, 
hvem der kommer,  bliver hun overglad, 
når hun har hilst på dem før. Ja sådan ken-
der jeg hende 
 
Baia er en drømmehund for mig. Jeg skal 
virkelig gøre alt træning spændende og 
varieret. Og for mig er det sværeste at det 
er to virkeligt meget forskellige hunde, jeg 
har. 

 
—-o0o—- 

 
 
Stafetten gives videre til Louise og Utopia, 
som træner på. N-holdet og IGP holdet. 

 
 

Side 9 - hunden, fortsat 

Af Janni Kristiansen 

Klubben har besluttet at afholde en kon-
kurrence i hhv. nordisk rundering og nor-
disk spor. Det foregår den 15. november. 
 
Vi er en af de få klubber i kreds 4, der her 
Nordisk spor på programmet, og vi vil 
gerne støtte vores hundeførere, der dyrker 
denne disciplin - de deltager jo rundt i lan-
det - så nu vil vi gøre gengæld. 
 
Ydermere har vi fået to medlemmer i det 
ny-nedsatte nordiske udvalg på kredsplan, 
hvilket jo i en eller anden omfang også 
forpligter.  
 

 
Nordisk rundering minder i sagens natur 
om eftersøgningen i A– og E-klassen, mens 
nordisk spor er et skovspor. Konkurrencen 
indeholder også lydighed og felt. 
 
Til afviklingen af konkurrencen mangler vi 
selvsagt hjælpere…. De fleste helt store 
poster er besat, så der er ingen risiko for at 
komme til at hænge på noget, man ikke 
kan finde ud af - der er erfarne folk til at 
hjælpe, vejlede og være primus motor i 
afviklingen på dagen - men de kan ikke 
uden jer…. 
 
Så meld jer endelig til Michael, Louise, 
Dorte eller mig. Eller send mail til klubben. 

N-konkurrence 15/11 2020 
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Landsmøde 2020 

af Dorte Storm Møller  
 
Normalt holdes landsmødet i marts må-
ned, men grundet corona blev mødet først 
udsat og senere fastsat til 30. august 2020 i 
Vejen.  
 
Alle corona foranstaltninger var overholdt; 
sprit-standere overalt, afstand mellem sto-
lene og handsker ved buffe-
ten.  
 
Trods min plads i kredsbesty-
relsen var det mit første 
landsmøde – og et stille og 
roligt landsmøde at starte på.  
 
Der var genvalg til landsnæst-
formand og konstituering af 
landskassereren (suppleant som var trådt 
til i løbet af året).  
 
Der var også genvalg/konstituering af 
formænd i de fleste udvalg, som var på 
valg i 2020. Dog var der kampvalg om 
posten som formand for eftersøgningsud-
valget. Her vandt Malene Frost Høier Ol-
sen, kreds 6, over Olav Møller, kreds 4.  
 
Der var to forslag til afstemning. Begge 
blev vedtaget. 

 
 
Det første gik på stigning af deltagergeby-
ret til DM til dækning af betaling af køre-
penge til sporlæggere til DM. Hovedbesty-
relsen havde et modforslag hvor deltager 
 
gebyret stadig stiger med 50 kr., men hvor 
den arrangerende klub har råderet over 

hvad pengene skal bruges 
til.  
 
Det andet forslag var en 
rettelse af betalingsbetin-
gelser lavet på baggrund af 
overgangen til Klubmodul.  
 
Under evt. oplyste hoved-
bestyrelsen, at der var star-

tet et arbejde omkring DCH-programmet; 
Hvad betyder programmet for medlem-
merne, hvordan får vi promoveret pro-
grammet og får flere deltagere til konkur-
rencerne og endelig – skal programmet 
have et nyt navn?  
 
Hovedbestyrelsen vil meget gerne høre fra 
medlemmerne og I er meget velkomne til 
at skrive til kreds2@dch-danmark.dk  
 

mailto:kreds2@dch-danmark.dk
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Af Dorte Storm Møller 
 
Så er det ved at være ved den tid igen – vi 
skal til klubkonkurrence.  
 
Lydighed holdes i weekenden 3. og 4. 
oktober 2020.  
B og E – Lørdag den 3. oktober  
C og A – Søndag den 4. oktober  
 
Der er morgenmad i klubhuset fra kl. 8:00, 
og konkurrencerne går i gang kl. 9.  
 
Frokost som det passer på de enkelte 
dommerhold.  
 
Rally holdes lørdag den 26. september 
2020.  
Der er morgenmad i skuret fra kl. 9:00, og 
konkurrencen går i gang kl. 9:30.  
Frokost når vi er færdige  
Dommer: AnneMette Poulsen 
 
(der er IGU-kursus i klubhuset og på en af 
banerne denne dag, så vi skal deles om 
lokaliteterne…) 

 
Konkurrencen afvikles over 2 åbne klasser 
og klubmesteren er den, som samlet set 
har det bedste resultat.  
Man kan få lov til at skifte den ene åbne 
klasse ud med en begynderklasse, men så 
er man ikke med i kampen om klubme-
stertitlen.  
Hvis man ønsker det, melder man til i 
begynder-klassen.  
Ellers melder man til i Åben.  
 

—-o0o—- 
 
Husk også at melde dig som hjælper.  
 
Uden hjælpere er det ikke muligt at holde 
konkurrencer.  
 
Hvis du ikke helt er der, hvor du synes, at 
du er klar til konkurrence, kan det være 
en god idé at tage med som hjælper for at 
se, hvordan konkurrence i din 
(nuværende eller næste) klasse foregår.   
 

 

Klubkonkurrencer 2020 

Tilmelding i Klubmodul: 
 
Lydighed: https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?
EventID=23 
 
Rally: https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?
EventID=25   
 
Hjælper: https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?
EventID=29  
 

https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=23
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=23
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=25
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=25
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=29
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=29
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Grill aften 
Af Janni Kristiansen 

En gang eller to om året afholder vi en 
ganske uformel grillaften. Der er intet 
andet på programmet end hygge. 
 
Man kan købe sig en grillpølse mm og få 
sig en sludder med sine holdkammerater 
eller nogle af de andre i klubben. 
 
Vi holder 
det normalt 
om onsda-
gen, hvor 
der er man-
ge på plad-
sen  
- og så kom-
mer der ofte 
nogle af de 
faste med-
lemmer 
forbi for at 
træne lidt også - eller efter træning på   
deres respektive hold. 
  
Der er gang i grillen i flere timer, så alle har 
en chance i løbet af aftenen. Her i foråret 
var vejrguderne for alvor med os, idet reg-

nen stoppede kl. 17.30, og grillen startede 
kl. 18.  
 
Et godt og hyggeligt socialt arrangement - 
tak til aktivitetsudvalget, der denne gang 
fik assistance af Louise.  
 
Der planlægges endnu en grillaften her i 
efteråret. 
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Af Janni Kristiansen 

Mange af vore instruktører på hvalpehold 
bruger en træningsgang på en udflugt. 
 
Således også mit seneste hold. 
 
En søndag formiddag tog vi ind til byen. Vi 
mødtes på Museumspladsen og gik ned 
mod busstationen.  

Bare alene at 
komme ud af 
parkerings-
pladsen og 
ned over Jern-
banegade var 
for nogle en 
udfordring. 
 
Herefter 
ind på 
banegår-

den for at se og høre på togene, passa-
gererne osv. De mest modige forsøgte 
sig med et kig ind i et tog. 

 
 
 
 
 

 
På vej tilbage forbi en masse cykler og nog-
le busser før vi endte oppe ved biblioteket, 
hvor der er mulighed for lidt træning på 
fortovskanter, mærkelige ramper, trappe-
trin, skulpturer osv.  
 

 
 
En hyggelig formiddag, hvor de fleste hun-
de fik sig en på opleveren. 
 
Og vi andre hyggede os faktisk også ! 

Hvalpehold på bytur 
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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 flere år har rally med stor succes afviklet 
konkurrence den første fredag aften i juli. 
 
Sidste år udvidede vi med C-hundene, og 
da det fortsat var en stor succes, tog vi i år 
også B-hundene med…. ¨ 
 
Der var god tilslutning i B og C, mens der i 
rally var nogle færre deltagere end tidlige-
re. Coronaen drillede…. 
 
Vi havde skaffet nyt udstyr til toiletterne, 
suppleret beholdning af håndsprit og flyt-
tet indskriv-
ning ud i ude-
stuen, så al 
trafik ikke 
skulle gennem 
samme dør. 
Det gav et bed-
re flow aftenen 
igennem, så vi 
hele tiden kun-
ne tage hensyn 
til hinanden. 
 
Tak alle hjælpere ! 
 
Da aftenen var ved at være slut, samle-
des de sidste hjælpere - typisk dem, der 
var sidst færdige ude i arealerne - i 
klubhuset og tømte grillen for 
pølser og fik sig en stille fyraf-
tensøl - godt tilfredse... 
 
Alt i alt havde vi en fin, fin aften 
- og på siderne 22-23-24-25  er 
der situationsrapporter fra de 3 
konkurrencer og kommandocen-
tralen. 
 
 

 
 
Her bringes de vindere, Esbjerg denne dag 
kunne præstere - begge i rally, jfr. indlæg 
side 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Store konkurrencedag 
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Endelig: Oprykning til A 

af Dorte Storm Møller  
 
I efteråret 2014 mødte jeg op til B-træning 
for første gang efter, at Maggie var kom-
met igennem C-klassen i 2014. Som nogle 
måske ved, kom vi aldrig videre fra B-
klassen.  
 
Så da Tesla og mig startede på B-holdet for 
de unge i efteråret 2019, og træner Jette 
spurgte mig, hvad mit mål med sæsonen 
var, var mit svar kort og klart ”oprykning 
til A”.  
 
Træningen gik i gang, og vi kæmpede os 
gennem den meget våde vinter. 2020’s før-
ste B-konkurrence skulle være i Varde, 
men faldt sammen med klubbens afholdel-
se af Eliteturneringen, så debuten var fast-
sat til weekenden efter i Ringe. Desværre 
kom Corona’en og nåede at lukke alt ned. 
Vores egen træning fortsatte dog, og med 
tiden fik vi også lov til at træne sammen på 
holdet igen.  
 
Vi var tilmeldt en del forårskonkurrencer, 
som løbende blev aflyst, men endelig kom 
forsamlingsforbuddet op på 50 mennesker, 
og HB udstak retningslinjer for afholdelse 
af konkurrencer.  
 
Den 20. juni 2020 kunne vi endelig få debut 
hos DCH Silkeborg, som havde valgt at 
holde deres konkurrence som en drive in.  
 
Vi skulle møde deroppe kl. 11:00 og ca. ½  
time efter var vi endelig i gang. Der var tre 
dommerhold på pladsen, som skulle tages 
(næsten) lige efter hinanden.  
 
Vi startede med en elendig fri ved fod og 
en misset dæk, og de magiske 160 point 
føltes meget langt væk. Ved første dom- 

 
 
merhold sluttede vi af med et 9-tal i frem-
adsendelsen.  
 
Heldigvis gik næste dommerhold meget 
bedre; Sit, stå, apport og spring blev klaret 
kun med skønhedsfejl. Videre gik det til 
det sidste dommerhold på pladsen med 
felt og rundering. En lille prut kostede i 
feltet, men både tomt skjul og figurant blev 
fundet til perfektion.  
 
Så gik turen ud til sporene. Jeg havde reg-
net mig frem til, at vi kunne ”nøjes” med 
ca. 8,5 point på sporet (og 10 for genstande-
ne) og stadig nå de 160 point. Men der tog 
den langbenede sørme r…. på mig og gik 
et perfekt spor, som blev vurderet til et flot 
10-tal.  
 
169,40 point endte vi på – en pæn margin 
til de 160 point.   
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Endelig: Oprykning til A, fortsat 

 
 
14 dage efter var 
det tid til vores 
egen rally, C og B
-aften. Jeg havde 
selv stået for en 
del af planlæg-
ningen af hele 
konkurrencen, 
men havde udde-
legeret B (særligt 
spor, felt og run-
dering) til gode 
hjælpere med 
klare ordrer om, 
at jeg ikke ville 
vide noget speci-
fikt andet end ”vi 
har styr på det”.  
 
Alle, der var ude den aften, kan huske, at 
det var en efterårsdag i juli. Regn og blæst 
gjorde det svært for mange.  
 
Vi skulle starte med de to dommerhold på 
pladsen; først fremad, spring, apport og 
dæk, som blev klaret kun med skønheds-
fejl. Efter en kort pause gik vi videre til 
Carlo, som skulle dømme fri ved fod, sit 
og stå.  
 
Vi kæmpede os igennem og kørte videre 
til Østskoven, hvor Birthe og Janni stod for 
felt og rundering. Feltet blev hurtigt kla-
ret, men Janni fik et lille dut i runderingen.  
 
Igen stod og faldt det hele med sporet, og 
vi fortsatte til St. Darum, hvor Pia var klar 
med et spor til mig.  
 
Det blæste en halv pelikan, og vi skulle  
 

 
starte ud i modvind. Første ben 
var knap så kønt, men da vi 
først kom ud af modvinden gik 
det som det skulle, og vi kom 
igennem med 8,8 point på spo-
ret og 10 for genstandene.  
 
Vi endte på 179,40 point og 
oprykningen var hjemme på 
bare to konkurrencer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg glæder mig til at give mig i kast med 
udfordringerne i A-klassen.  
 
Efter 6 år på B-hold er det endelig min tur.  
 
 
 
 
(red.: der er opnået endnu et opryknings-
resultat siden denne artikel er skrevet) 
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Af Helene Sjørup 
 
Fredag d. 3. juli debuterede jeg i C-klassen. 
Stor dag! Godt nok var det kun som med-
hjælper, men det bliver mellem os, ikke..  
 
Og egentlig lå min debut endnu tidligere, 
nemlig i feltet til Eliteturneringen - fint 
skal det være. 
 
Det er spændende at være medhjælper.  
 
Man får set en masse fint hundearbejde på 
tætteste hold, og dommerne er flinke til at 
forklare deres bevæggrunde for bedøm-
melsen, så der er også en rigtig god læring 
i det. Jeg kan kun anbefale andre at få 
meldt sig.  
På plussiden slipper man også for at være 
rystende nervøs i dagene op til. 
 
I C-konkurrencen var jeg med til felt, run-
dering samt sit og stå-øvelsen.  
Vi havde fundet en placering i Marbæk 
ved den gamle planteskole, og terrænet 
gav gode muligheder for et spændende felt 
med lidt blandet beplantning samt et mere  
åbent stykke med halvhøjt græs. For 2 
hunde var det for udfordrende, og gen-
standen blev ikke fundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Placeringen i Mar-
bæk gav dog også 
nogle hundeførere 
lidt ekstra grå hår 
på hovedet, da det 
kom til stå og sit, 
som skulle foregå 
på brandbæltet, 
idet nogle af hun-
dene blev lidt for 
fristet af omgivel-
serne og de mange 
dufte. Det var vist 
ikke alle, der hav-
de prøvet at træne 
disse øvelser så-
danne steder. 
 
Runderingen gik rimeligt for de fleste, 
selvom første hund næsten havde held 
med at vælte mig i sin begejstring over at 
have fundet mig. Andre ville kysse lidt på 
hånden på trods af, at der blev sprittet af 
til den store guldmedalje. Det kan ikke 
have smagt særligt godt. 
 
Det blev ekstra spændende at kigge på, da 
mine 3 dygtige holdkammerater skulle i 
gang. Christina med Bella, Karsten med 
Morgan og Kasper med Diesel havde alle 
meldt sig til konkurrencen med debut for 
Karsten og Christina.  
 
Jeg ved jo, de er dygtige hundeførere, og 
det var med krydsede fingre, jeg så til fra 
sidelinjen. Der var mange gode momenter 
for dem, og det var dejligt at se, hvor langt 
de er kommet med deres hunde. For Ka-
spers vedkommende gav det ovenikøbet 
den første oprykning. Flot og tillykke. 
 

C-konkurrence 3/7 
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På vejrfronten var vi rimeligt heldige. Der 
var kun lidt smådryp og med tilpas tempe-
ratur for hundene at arbejde i. Dejligt. 
Alt i alt en dejlig dag, og jeg melder allere-
de nu klar som frivillig til næste konkur-
rence! 

  
 
PS. Hvis vi skal være helt nøjeregnende, så 
løj jeg lidt i starten - undskyld. Jeg var kun 
medhjælperens medhjælper i Eliteturne-
ringen. Karin stod for feltet, og så hang jeg 
på på bedste beskub. Shh….. 

C-konkurrence 3/7, fortsat 

Af Karin Bodeval 
 
Fredag i uge 27 afholdte vi vores årlige 
rally konkurrence i Esbjerg 
 
Vi startede med at sætte baner op om tors-
dagen, og der var rigtig mange hjælpere – 
1000 tak for det  
 
På grund af Corona situationen var der 
ikke så mange deltagere i år - kun 13 Hf 
havde tilmeldt sig, så det var noget af en 
nedgang fra de 45-50, vi plejer at have - 
men de, der kom, havde en super aften og 
vi overholdt alle Corona regler. 
 
Vi havde 3 deltagere fra klubben som del-
tog:  Anna med Walther, Trine med Keela 
og Svend med Beauty 
 
Det var Annas først konkurrence med 
Walther, så hun fik desværre IB med 
hjem i begynder klassen – han plejer 
ellers at gå super fint, men alle de folk, 
som sad i teltene på sidelinjen, var bare 
for spændende.   
Trine og Keela snuppede 1.pladsen i 
øvet – ikke så svært da hun var den 
eneste, der stillede op, men hun gjorde 
det med så fine point, at det var opryk-
ning  - tillykke. 
 

 
 
Svend og Beauty snuppede 1.pladsen i  
expert – der var lidt mere modstand – de 
var 2 …. 
De endte begge med 
fine point – 91 point 
ud af 100, men Svend 
var lige få sekunder 
hurtigere og det be-
lønner sig – så tillyk-
ke.   
 
Vi var færdige i god 
tid for en gangs skyld 
og mens det var lyst 
endnu.  
 
Billeder af de glade 
vindere på side 18. 

Rally-konkurrence 3/7 
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Af Merete Petersen 

—set gennem en beregners øjne 

Det er tørvejr og alt ånder fred og ro i 
Tarps klublokaler. En stille summen og 
travlhed i køkkenet, inden de første kon-
kurrencedeltagere ankommer. 
 
Dommerne begynder at ankomme, de har 
alle en bog med som skal underskrives af 
klubben. 
 
Der er fokus på pga. Corona, at deltagere 
ikke skal igennem klubhuset for at aflevere 
startbog, der er klar og tydelig skiltning på 
døren, at man skal gå udenom for afleve-
ring af startbog.  
Der var sat borde i udhuset, klar til at tage 
imod Rally og C-B hundeførere. 
 
Skiltningen var god, men det var ikke lige 
alle, der forstod at læse den, men der var 
ikke på noget tidspunkt overfyldt i klub-
huset, til trods for at det begyndte at regne 
– desværre. 
 
Da alle havde afleveret start bøger og der 
var afgivet information om aftens konkur-
rence, ja så blev der stille i klubhuset. Vi 
(Connie, Karin og jeg) benyttede derfor 
tiden på at spise et lækkert pitabrød fra 
køkkenet.. Herefter blev der sat system i 
startbøger og klasser, så vi var klar til de 
første dommersedler. 
 
Rally: Dommersedlerne kom løbende, det 
var også let, når det var lige udenfor. Dem 
tog jeg mig af med dobbelttjek fra chef 
Karin. 
Alle C-B dommersedler, styrede Connie 
med hård hånd, og det gik som smurt, når 
vi fik dommersedler ind. 
 

 
 
Når der først begynder at gå dommersed-     
ler ind, er der ikke meget ro i indtastnin-
gerne, det kører bare, og der er run på med 
dobbelt tjek af chef Karin. 
 
Det var fedt at kunne følge med i, hvordan 
der var givet point; vi kunne heppe på 
Esbjerg deltagerne, uden at røbe point, og 
håbe at alt gik godt. 
Det var især spændende, da Rallys sidste 
dommersedler kom ind, da det kun var 
ganske få sekunder, der adskilte en 1. og 2. 
plads. 
I C-B sad vi og heppede på, at point var til 
oprykninger - det er altid så ærgerligt, hvis 
der lige mangler det ene point for en op-
rykning. 
 
Det var min første gang som beregner, 
plejer jo at rende rundt på en spormark. 
Mine tanker var meget på dem ude på 
spormarken, i skoven mm. For da konkur-
rencen gik i gang, ja der åbnede vor herre 
for sluserne, og der var ikke meget tørvejr 
resten af aftenen.  
 
Det var en super god aften ved beregner-
bordet -  dejligt at se og møde så mange 
glade deltagere, hjælpere, dommere mm.  
 
 

C-B og Rally konkurrence... 
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B-konkurrencen 3/7 

Af Janni Kristiansen 

Dagens B konkurrence foregik på spormar-
ker i Darum—de var våde og ret stormom-
suste, lydighedsbane på pladsen i Tarp—
og som noget forholdsvis nyt felt og runde-
ring i Østskoven—valgt for at minimere 
kørsel for deltagerne. 
 
Birthe og jeg havde i god tid før dagen 
undersøgt dette for os lidt ukendte areal og 
fundet et fint og tilpas udfordrende sted til 
felt - og en rigtig velegnet løbebane til run-
deringen. 
 
Feltet voldte en smule problemer for no-
gen—specielt var der en bestemt genstand, 
nogle hunde ikke kunne lide…. Om sprit-
duften hang for godt fast, skal jeg lade 
være med at gisne om, men reglerne fore-
skrev afspritning af hænder HVER GANG 
der skulle lægges genstande i feltet….. Og 

så var 
feltet sat 
en smule 
skævt…. 
Det var 
der no-
gen, der 
ikke kun-
ne abstra-
here fra - 
andre 
opdage-
de det 
aldrig ! 

 

Runderingsbanen viste sig at være lige 
præcis så fin, som forventet—og der var en 
tilpas vind til, at vi så flotte figurantopsøg 
med bremsespor, når hundene fik fært….. 
 
Dejlig aften med godt hundearbejde og 
glade mennesker - skønt at komme ud til 
konkurrence igen... 
 

 

Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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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 unghunde 

Trænere og føl i DcH Esbjerg 
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Oprykninger 2020 

 
 
 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstjene-

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

Lydighed:  

Fra A til E:                                                                                                                

Fra B til A: 

Dorte Storm Møller og Tesla                

1/2   Kirsten From og Zazu                

1/2   Helle Puggaard og Semi 

Fra C til B: 

1/2   Karsten Korsgaard og Morgan    

1/2   Charlotte Østerby og Allie               

1/2   Christina Clausen og Bella 

 

Rally:  

Fra begynder til øvet:                           

1/3   Anette Hansen og Bella               

Fra øvet til ekspert:  

Trine B Ebbesen og Keela  

Fra ekspert til champion:  

2/3   Karin Frederiksen og Homer           
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Ny sti 
Af Janni Kristiansen 

Vi har etableret en sti fra klubhuset 
hen langs redskabsrummet og op til 
bane 2. 
 
Det betyder, at vi kan komme tør-
skoet til træning, når bane 1 - for-
modentlig - igen bliver uanvendelig grun-
det vand. 
 
Det betyder også, at det ER FORBUDT at 
gå på bane 1, når den er så våd. Det koster 

5-6.000 at få den tromlet til foråret, og det 
vil vi gerne undgå.  De penge kan vi sag-
tens finde bedre anvendelse for. 
I år slap vi for at bestille tromling,  alene 
fordi græsteamet kørte en masse ekstra 

gange på bane 1 - det var godt gjort 
- et stort arbejde oveni alt græsslå-
ning -  mange tak for det ! 
 
Overskydende jord er placeret i 
”krydset” mellem bane 1, 2 og 3, 
hvor der i forvejen var lidt vildnis 
til brug for træning af feltsøg. Det 
bliver endnu bedre nu, når lige de 
små høje får lidt bevoksning. 

Af Janni Kristiansen 

Hundeførerweekend 
Hundeførerweekenden, der har været un-
der planlægning længe, er nu endeligt fast-
lagt til 6-7. februar 2021 
 
Birthe Jørgensen er tovholder på planlæg-
ningen - måske hun kommer og beder om 
lidt assistance, når vi nærmer os…… 
 
Klubfest 
Klubfesten, som afslutter sæsonen 19/20, 
er planlagt til lørdag, den 10/10 2020. 
 
Vi har den lille udfordring, at det meste af 

 
 
det faste festudvalg den dag tager til bryl-
lup ved Nina…. Så vi har brug for et par 
friske M/K’ere til at stå for festen. 
 
Det er til at overskue - der skal (groft sagt) 
kun bestilles noget mad, købes nogle drik-
kevarer, dækkes bord - og ryddes op da-
gen efter….  Og man kan jo bare bede nog-
le om at hjælpe…. 
 
Tag kontakt til aktivitetsudvalget - Helle 
Puggaard og/eller Karsten Korsgaard - så 
finder I ud af det… 
. 

Vigtige datoer 
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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 

Ret til ændringer forbeholdes….. 

 

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

2020-09-26: Klubkonkurrence Rally 

2020-10-3/4: Klubkonkurrencer Nordisk, E, A, B, C 

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

2020-10-10: Evt. de sidste klubkonkurrencer  

2020-10-10: Klubfest 

2020-10-19: Kredsrådsmøde kreds 4 

2020-11-15: Landskonkurrence i Nordisk 

2020-12-xx: Juleafslutning 

2021-02-6/7: Hundeførerweekend   

Status E-turen 2020 

Af Janni Kristiansen 
 
I skrivende stund er der kun gennemført 
to ud af 5 afdelinger af Eliteturneringen, 
der som alt andet har været på stand-by 
pga. coronaen. 
 
Men Jette og Pluto klarer sig godt og lig-
ger p.t. på en samlet 2. plads. Første run-
de i Esbjerg landede de en 3. plads, og i 
runde to steppede de lige et skridt op og 
nappede 2. pladsen. 
 
Redaktionen ønsker til lykke, kipper med 
flaget og håber, resten af efteråret kom-
mer til at køre lige så godt for ekvipagen. 
 

 

O B S !! 
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