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DcH Esbjerg klubblad 4/2020 

Eliteturneringen 2020  
En flot 2. plads til  

Jette og Pluto 
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Redaktøren har ordet. 
 
Så er sidste hånd lagt på årets sidste udga-
ve af Poten…  
 
Det har godt nok været et specielt år. 
I starten af marts var alt godt - vi startede 
det, vi troede skulle være et godt og aktivi-
tetsrigt år med at arrangere E-turen,, hvil-
ket vi i parentes bemærket faktisk gjorde 
ret godt.  
 
Så kom coronaen, og stort set intet har 
været normalt siden da. Men på nær et  
par måneder i foråret har vi gennemført de 
planlagte træninger, på andre betingelser, 
men stadig med HF og hund i centrum. 
Og ved hjælp af velvillige instruktører fik 
vi endda gennemført alle planlagte hval-
pehold. Vi kunne have solgt mange flere, 
men det var ikke muligt - vi lægger vægt 
på kvalitet frem for kvantitet, herunder 
gælder også, at vi ikke må/vil presse in-
struktørerne for meget. 
 
Sommerfest, klubfest konkurrencer mm - 
alle aflyste aktiviteter. Måske får vi heller 
ikke mulighed for at holde en juleafslut-
ning.. Vi får se. 

 
Coronaen gav også trods alt et par gode 
oplevelser, bl.a. deltagelse i sommersjov - 
samt den fornemmelse at stå på banen 
igen i maj med hvalpe og unghunde og 
høre alles glæde… ubeskriveligt. 
 
Tak for 2020. Håber 2021 bliver lidt bedre. 
 

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

FORSIDE  
 

Forsidebilledet er dygtige Pluto med sin 
ejer og fører, Jette Nybo Andersen. 
Der er snart ingen ende på, hvad denne 
ekvipage kan - kredsmestre flere gange, 
danmarksmester, og nu også en super flot  

 
placering i E-turneringen det allerførste år. 
Det er dog noget af en præstation—over 
en hel sæson at være den 2. bedste elite-
hund i Danmark. 
Stort til lykke 
Se også artiklen side 24 og frem  

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
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Forsidekommentar Side 2 

Redaktøren har ordet Side 2 

Indkaldelse til generalforsamling Side 4 

Mindeord Side 5 

Tjep - mentaltest Side 6-7 

Side 9-hunden Side 8-9 

Klubkonkurrence 2020 Side 10-12 

Klubmestrene 2020 Side 13 

Resultater klubmesterskaber 2020 Side 14 

Træningstider Side 16-17 

Kredskonkurrencekalender 2021 Side 18 

Færdselsprøve i DcH Esbjerg Side 20-22 

Grillaften i forb.m. færdselsprøven Side 23 

Eliteturnering 2020 Side 24-28 

Kontingent mm Side 29 

Glædelig jul Side 29 

Trænere og føl i DcH Esbjerg Side 30 

Oprykninger 2020 Side 31 

DcHs eftersøgningstjeneste Side 31 

Ny sti Side 32 

Vigtige datoer Side 32 

Bestyrelse og udvalg Side 34 

DcH Esbjergs kalender Side 35 

Vigtige sider Side 35 

Deadline til næste blad: 15. februar 2021 
 

Spørgsmål, ideer, annoncer, input mm. sendes til  

jannikristiansen@gmail.com 

HUSK:   DET ER DINE INPUT, DER TEGNER BLADET !!! 
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Indkaldelse 

Årets generalforsamling afholdes fredag, den 22. januar 2021 kl. 18.30 i klubhuset 

i Tarp.  

Aftenens program: 

Kl. 18.00: Spisning. Klubben er vært. Tilmelding via hjemmesiden (KM) senest 16. ja-

nuar 2021. 

Kl. 18.30: Velkomst. 

Kl. 18.35: Uddeling af årets vandrepokaler samt hundeførermærker. 

Kl. 18.45: Generalforsamling med følgende dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Årsberetning v/formanden 

4. Regnskabsaflæggelse v/kassereren. Regnskab vil blive fremlagt i klubhuset fra 

15. januar 2021 

5. Fremlæggelse af budget til orientering v/kassereren 

6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022 

7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

indsendes til mail@dchesbjerg.dk  senest 1. januar 2021. Forslag vil blive frem-

lagt i klubhuset fra 15. januar 2021. 

8. Valg af formand (ulige år). På valg er Brian Klaris (modtager genvalg) 

9. Valg af kasserer (lige år - udgår) 

10. Valg af kasserersuppleant. På valg Tine Valentin (modtager genvalg) 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg Karsten Korsgaard (modtager gen-

valg) og Helle Puggaard (modtager ikke genvalg) 

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Majken Sørensen og Merete Peter-

sen 

13. Valg af 2 revisorer. På valg er Carlo Hermansen og Connie Andersen 

14. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Sabine N. Mathiasen 

15. Eventuelt 

 

Ret til ændringer forbeholdes…. Herunder især i forbindelse med restriktioner som 

følge af forsamlingsforbud. 

GENERALFORSAMLING 2021 

mailto:mail@dchesbjerg.dk
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Mindeord 

Af Brian Klaris 

 

 

DcH er blevet 
et æresmed-
lem fattigere. 
 
Arne Andersen 
blev 84 år. 
 
 
 

 
Arne viede sit liv til hundene. Som han 
selv udtrykte det med et glimt i øjet, så 
”gik han i hundene” for mange år siden. 
Arne var med i DcH i en livsalder og var 
kendt af mange i hele DcH.  
 
Arne var en markant personlighed, som 
kæmpede for sagen i DcH. Han har været 
et kæmpe aktiv for foreningen på utallige 
fronter og har været på mange forskellige 
poster og formandsposter i DcH. Og han 
var passioneret i alle de roller, han har haft 
gennem de mange år. Man kan vist godt 
sige, at det var ”hans liv”.  
 
Udover DcH, så drev han Hundepension 
West sammen med sin kone, Else Ander-
sen. Arne gik aldrig helt på 
pension og fortsatte både 
med hundepensionen og 
som hundeadfærdskonsu-
lent til det sidste. 
 
Det kæmpestore engage-
ment, gav da også Arne et 
velfortjent æresmedlems-
skab i DcH Danmark. 
 
 
 

 

Både Kreds 4 og DcH Danmark (foto) var re-
præsenteret ved bisættelsen. 
 
 
Vore tanker går til Else og familien.   
 
Æret være Arnes minde. 
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Tjep - mentaltest 

Af Doris Bønderup 
 
En mentaltest viser en del om hundens 
mod, nysgerrighed og afreaktion. Til stede 
ved testen er fire testledere, der alle har en 
uddannelse indenfor faget. Visse racer har 
tvungen mentaltest af avlshunde, derfor 
søgte jeg hos DKK. Der var mentaltest flere 
steder, men over det ganske land. I nærhe-
den afholdt Broholmerselskabet en test i 
Forum, men det var først og fremmest for 
de store gule kæmper - og der var fyldt op. 
MEN dagen inden, kom der, til vores held, 
et afbud (tak til coronaen!!) og dermed kom 
Tjep med – johh, han stak lige lidt ud i for-
hold til de andre!!! 
 
Der bliver informeret fyldestgørende inden 
og undervejs, men den vigtigste faktor er, 
at hunden skal føle sig så fri som muligt. Så 
jeg var mest med for at holde i enden af 
snoren. 
 
Først vurderes hundens vilje til at tage kon-
takt til passive mennesker – Tjep har 
(heller) aldrig haft noget imod de passive, 
så de blev hilst behørigt på – og det måtte 
han jo gerne.  
 
Derefter hilses på testlederen og efter en 
lille samtale, tager han snoren og går med 
hunden. Mærkeligt, men hyggeligt syntes 
Tjep. Et godt stykke fra mig, satte testlede-
ren sig på hug for at hånd-
tere ham – IHH, der blev 
det da for alvor hygge-
ligt!!. Testlederen blev på 
det nærmeste væltet om-
kuld af Tjep og i den grad 
slikket i hele femøren! De 
andre hunde vi havde set, 
var ellers ikke helt stolte 
ved den situation. 

 
 
Så skulle vi lege med en dummy. Der var 
han naturligvis helt med, det var simpelt-
hen skide skægt! 
 
Næste test var jagt. En klud blev trukket af 
et spil, siksak ned gennem græsset. Også 
denne test var skæg, han gad jagten, men 
kluden overlevede;) 
 
Og så blev det kedeligt. Tre minutters total 
ro, ovenpå alt det sjove! Men det gik helt 
fint med at slappe af og vi fik ros for denne 
del. 
 
Så blev det værre. Tjep og mig skal gå ned 
mod en ”galge” og når vi er meget tæt på, 
bliver der rykket i en snor – og vupti en 
kedeldragt springer op!!! Tjep gik øjeblik-
keligt i forsvar. Jeg skal slippe snoren med 
det samme og blive stående. Da han har 
gøet en tid, bliver jeg bedte om at gå halv-
vejs hen til kedeldragten. Han bevarer trus-
len og jeg bliver bedt om at gå helt derhen. 
Da tør han lidt op og kommer så over i 
vindsiden og afreagerer øjeblikkeligt. Hel-
digvis! Næste trin ville være, at TALE med 
kedeldragten – og helt ærligt, hvad fortæl-
ler man til så’n én?? Haha, jeg havde ellers 
besluttet, at jeg ville spørge om, vi ikke 
havde mødt hinanden før?? !!! 
 

Efter denne er der lydpå-
virkning på samme måde. 
Vi kommer gående forbi 
en jernkasse, når vi er 
udenfor bliver en tyk kæ-
de trukket henover bun-
den, det lød altså højt! 
Tjep blev lidt forskrækket, 
men gik omgående hen og 
gloede ned i kassen ;) 
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Så går vi til spøgelserne… De står begge 
bag en skærm og på testlederens tegn kom-
me de ”skridende” frem mod hunden. Det 
ene bliver holdt tilbage mens det andet 
skrider nærmere. Her overrasker Tjep mig, 
han er ved at slæbe mig ind i arealet, mens 
han truer med høj haleføring og vedvaren-
de hals. På et tidspunkt stopper spøgelse 1 
og 2’eren begynder sin glidende bevægelse 
henimod os. Også her trækker han frem. 
Spøgelserne går frem på skift og tæt på 
hunden, på testlederens tegn, vender de 
ryggen til – og der skal jeg slippe Tjep. Jeg 
må gå helt hen til spøgelse 1, inden Tjep tør 
lidt op. Her prøver han flere gange, at 
komme om og hilse, men bliver hver gang 
usikker, grundet de store øjne. Da vi be-
gynder at snakke sammen tør han helt op 
og springer i eet nu, lige i favnen af spøgel-
set! Og bagefter går han uopfordret hen og 
hilser på spøgelse 2. 
 
Sidste prøve var skud. Fire skud, ret tæt 
ved og højt! To mens jeg gik frem og tilba-
ge og to, hvor vi stod stille. Han blev hel-
digvis ikke bange, men haleføringen blev 
lavere. 
 
Alle fire testle-
dere bedøm-
mer hvad de 
ser og snakker 
sammen, inden 
man får en 
tilbagemelding.  
 

 
Hver race har en ønskeprofil. 
Personligt synes jeg faktisk snarere den 
skal benævnes forventningsprofil..  
 
Bl.a. falder Tjep helt udenfor, fordi han så 
han gerne ville lege – det er næppe uønsket 
at Border Collie vil lege?  
I forhold til forskrækkelse og trusler falder 
han også udenfor, for mig at se til det bed-
re :-) 
 
Men nu er han jo altså også min hund – og 
han passer som fod i hose her hos os. 
 

Tjep - mentaltest, fortsat 

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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Af Janni Kristiansen 
 
Hej med jer – jeg hedder Max, og jeg er en 
labrador med alt hvad det indebærer af 
hårdt logrende haler, lalleglad, madglad – 
bare glad…. 
 
Jeg er 11 år – eller faktisk tættere på 12 – og 
jeg er skyld i ret så meget, har jeg hørt…. 
 
For 11 år siden flyttede jeg ind i Sønderris, 
da min ”mor” havde lovet sin søn en 
hund. Min mor forsøgte at finde noget 
hundetræning. Det første sted, DKK, gad 
ikke svare, men det andet sted var der en 
pige, der hedder Jette Nybo, som svare-
de…. Hende kendte vi godt i forvejen, så 
sådan startede vi i DcH. 

 
Egentlig skulle jeg bare lære at 
gå pænt i snor, komme når der 
bliver kaldt og lægge mig, når 
det blev sagt… Mor siger, at 
det træner vi stadig på… sådan 
noget sludder…. Jeg går bare 
så pænt i snor! 
 
Hvalpehold, så lydighedshold 
– og pludselig var jeg C-
hund… Jeg var ikke så modig 
(dengang), så jeg gøede ikke. 
Det var lidt op ad bakke, syn 

 
 
tes min mor, at skulle have to oprykninger, 
når man til alle konkurrencer på forkant 
manglede 20 point i runderingen – eller 18 
måske – jeg fik tit et par point for at være 
sød og artig og bevogte figuranten…. 
 
Vi strøg op 
gennem C, B 
og A til E-
klassen. Jeg 
har en stribe 
pokaler der-
hjemme, så 
egentlig er 
jeg ret godt 
tilfreds med 
mig selv. Har 
været klub-
mester og 
kredsmester 
og med til 
DM i både B og A klassen. 
 
Men jeg hviler nu ikke helt på laurbærrene 
– det der pension er noget opreklameret 
noget. Så jeg er stadig aktiv på E-holdet, 
men jeg er på vej til Nordisk spor holdet i  

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 
stedet – det er ikke helt så hårdt for fysik-
ken, selv om det er krævende nok. 
For 6 år siden fik jeg en lillebror – også en 

fin labbedor… Han var desværre en stress-
hund med en del fysiske skavanker, så han 
rejste til regnbuebroen i august i år. Det 
var trist for os alle – jeg havde faktisk gjort 
et stort stykke arbejde på at forberede ham 
på at tage over…. Og det er rimeligt hårdt 
arbejde at være storebror – og nu har hun  
dælme gjort det igen…. Skaffet mig en ny 
lillebror. Han er nu sød nok, men for hulen 
– jeg er snart 12 år og han er 5 mdr.…. det 
er ikke problemløst, selv om min mor fak-
tisk tager ret meget hensyn til mig – siger 
hun. (mine ører og mundvige siger lidt 
noget andet—godt han er ved at skifte 
piratfisketænderne ud, den lille bandit….) 

 
Og faktisk 
er jeg jo så 
indirekte 
også skyld 
i, at min 
mor er 
frivillig i 
klubben.  
 
Hun er 
instruktør, 
sidder i  

 
bestyrelsen og er redaktør af det her blad – 
er meget spændt på, om hun udøver cen-
sur på mit skriv… 
 
I dag tror jeg ikke, min mor kunne forestil-
le sig et hus uden sorte hundehår overalt, 
bankende haler i sofa eller seng, når hun 
siger noget til os, et hjem der aldrig bliver i 
bo-bedre stil (var det heller ikke før min 
race overtog en stor del af mors fritid) og 
en varm, betingelsesløs velkomst hver 
eneste dag efter job.  
 
For slet ikke at tale om alle de fantastiske 
mennesker, vi har lært at kende - kun fordi 
jeg flyttede til Sønderris dengang i 2009.  
Så min  mors liv ændrede sig radikalt i maj 
2009, hvor jeg blev født - hun vidste det 
bare ikke…… 
 

—-o0o—- 
 
Stafetten gives videre til Louise og Utopia, 
som egentlig skulle have skrevet i dette 
nummer – men det må vente til næste 
gang, se selv, hvad redaktionen har modta-
get: 

Hej Jeg hedder Utopia Jeg har ikke lige tid 
denne gang, er lige ved noget ……. 
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Klubkonkurrence 2020 

Af Bettina Kjærgaard 
 
I år var der ikke så mange tilmeldinger, så 
det blev besluttet at afholde både C, B, A 
og E på samme dag.  
Man tænker lige – kan det overhovedet 
lade sig gøre ? Men det kunne det heldig-
vis godt.  
 
Vi mødte alle ind fra morgenstunden, og 
fik en kort information. Herefter blev alle 4 
klasser fordelt på de forskellige arealer.  
 
Enci og jeg skulle sammen med de andre 3 
A-hunde starte med spor. Det skulle E-
hundene også, så vi fulgtes (næsten) ad til 
spormarken.  
Vi skulle gå spor som nr. 2, og da vi gik ud 
ad 1. ben havde jeg en god fornemmelse og 
helt ro i maven. Hun gik meget koncentre-
ret, og fandt de 2 første genstande. Spidsen 
og de efterfølgende knæk gik også rigtig 
fint. Og vi fik den sidste genstand. Så et flot 
spor – jeg var meget tilfreds med hendes 
arbejde. 
 
Så skulle vi til Marbæk – til eftersøgning. 
Her fandt hun de 2 figuranter, og de fik 
begge en del ”skæld ud”. Enci er dog sta-
dig meget skuffet over, at de ikke havde 
bolde med som belønning til hende. Når 
hun nu gjorde det så godt, og fandt dem - 
så de ikke skulle blive liggende ude i sko-
ven. Der må simpelthen være noget, de har 
misforstået….  
 
Næste øvelse var feltsøg. 3 genstande i et 
område på 50 x 50 skridt skulle findes in-
denfor 7½ minutter. Det plejer ikke at være 
noget problem for hende at finde genstan-
dene - men at aflevere dem igen kan som-
metider være en større udfordring…. Det 
var det dog ikke den dag, så alle 3 genstan-
de blev fundet og afleveret perfekt. 

 
 
Nu var det så tid til at køre ind på træ-
ningspladsen i Tarp, hvor vi skulle lave 
lydighedsdelen, samt halsgivning for en 
død genstand. Den skulle vi starte med, og 
hun er normalt glad for den øvelse (ja, hun 
er vel egentlig glad for det hele = fantastisk 
træningsmakker) Så fuld point! 
  
Så fulgte alle lydighedsøvelserne. Jeg synes 
dog ikke, hun var så meget ”på”, som hun 
plejer at være. Men vi kom alligevel godt 
gennem hele programmet. Måske var hun 
alligevel blevet en smule træt efter både 
spor, eftersøgning og felt? Det er efterhån-
den meget sjældent, at vi laver det hele på 
den samme dag, og hun nærmer sig faktisk 
også de 8 år. Selvom man ikke kan se det 
på hende :-) 

 
Nu var alle hundeførerne og hjælperne 
også kommet tilbage til klubben, og der var 
mulighed for at købe frokost i klubhuset – 
og nu var der endelig også tid til at snakke 
med de  andre om, hvordan dagen var gået 
for dem.  
 

Vores dygtige 
kantine”mutter” 

Jane 
 
 
Det er nu altid 
hyggeligt, når vi 
mødes ”på 
tværs” af holde-
ne. Det sker bare 
alt for sjæl-
dent….  
 
Dorte var nu klar med resultaterne, og vi 
gik alle udendørs. Ingen havde fået deres 
point oplyst i løbet af dagen - dommerne  
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Klubkonkurrence fortsat 

 
havde kun givet kommentarer, så det var 
lidt spændende… Jeg var ikke helt sikker 
på vores placering, men det endte med, at 
Enci og jeg fik en pokal med hjem: Klub-
mester i A-klassen 2020 :-) 
 
Tusind tak til alle hjælpere, bestyrelse og 
dommere – for uden jer, var der ikke ble-
vet afviklet en klubkonkurrence. Tak  
Og tak til Enci, fordi du igen stillede op 
sammen med mig - uden dig kunne jeg jo 
ingenting. 
 
 
Lige et par billeder fra to andre klasser, 
øverst, Christina og Bella fra C, dernæst 
Else og Jessie fra B, Majken og Asti fra A 
Samt Birthe og Jerry fra E—og endelig A-
klassens gruppedæk. 
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Af Annie Lillie 

Så er årets klubkonkurrence i DCH-
programmet overstået. 
 
I starten af ugen havde de lovet rigtigt 
møgvejr om søndagen, men efterhånden 
som vi nærmede os weekenden, blev 
prognoserne bedre. Dagen begyndte rig-
tigt pænt med kun lidt vind, som tog en 
anelse til i løbet af dagen, men ellers sol-
skin, så det var en perfekt dag. 
 
Da der ikke var så mange medlemmer, 
som havde valgt at stille op, blev konkur-
rencerne samlet på en dag i stedet for to, 
som oprindelig planlagt, og det forløb 
rigtig godt. 
 
A-holdet startede med spor ude hos AG, 
hvor Gert havde hygget sig med at lave 
lidt alternative spor, men det er jo godt, at 
sporene ikke altid ligger i en hestesko på 
spids. Hundeførerne skal ikke tro, at de 
ved hvor sporet ligger – det skal hunden 
jo finde. 
 
Bagefter gik turen til Marbæk, hvor der 
først var eftersøgning og bagefter felt. Der 
var kommet lidt mere vind, og det var 
rigtig fede baner – faktisk helt perfekt – 
eftersom vi fik fuldt hus i begge dele (man 
har vel lov at prale lidt). Flot at C-hunde-
førere kunne hjælpe i feltet, efter de var 
færdige med deres egen konkurrence. 
 
Som rosinen i pølseenden skulle vi retur 
til klubben, hvor al stuedressur skulle  

 
foregå. A var sidste klasse, der blev fær-
dig. Brian havde haft ”meget” travlt med 
at ombygge banerne fra E til A og C til B.  
 
I køkkenet havde Jane sørget for rund-
stykker til fælles morgenmad og hygge før 
konkurrencerne begyndte, og med god 
hjælp fra Birte, mens Jane selv deltog i 
konkurrence, så var der fin frokost, inden 
pokalerne blev uddelt.  
 
Pga. Corona er vores klubfest blevet af-
lyst, og derfor var der pokaloverrækkelse 
umiddelbart efter konkurrencerne. Point 
og pokaler plejer først at blive uddelt til 
klubfesten, men vi skulle ikke vente så 
længe, før spændingen blev udløst i år.  
 
Efter pokaloverrækkelse og fotografering 
var der kaffe, kage og hygge i klubhuset.  
 
En rigtig hyggelig dag hvor man kunne 
hilse på alle klasser - selvfølgelig med 
afstand og håndsprit som foreskrevet fra 
sundhedsmyndighederne - og rigtigt godt 
hundevejr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie og 
Narni på 
sporet 

Klubkonkurrence 04.10.20 
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Klubmestre 2020 

Fra venstre:  

Kirsten From Jensen, klubmester i B med Zazu 
Majken Sørensen, klubmester i rally med Asti 

Birthe Bech Jørgensen, klubmester i E med Jerry 
Bettina Kjærgaard, klubmester i A med Enci 

Christina Gad Clausen, klubmester i C med Bella 
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C-klassen, nr. 1 Christina m Bella, nr. 2 og 3 
Helene Sjørup m hhv Cooper og Sigge, nr. 4 
Jane med Jessie og nr. 5 Karsten med Morgan 

B-klassen, nr. 1 Kirsten m Zazu, nr. 2 Dorte m 
Tesla og nr. 3 Else m Jessie 

A-klassen, nr. 1 Bettina m Enci, nr. 2 Majken 
med Asti og nr. 3 Anne-Belle med Monty 

E-klassen, nr. 1 Birthe med Jerry, nr. 2, Jette 
med Pluto og nr. 3 Karin med Homer  

Resultater klubmesterskaber  

Den 26. september afholdtes  klubmesterskaber i rally, hvor vinderen blev Majken med 

Asti, tæt efterfulgt af Karin med Homer. Der er ikke modtaget noget til bladet fra denne 

begiven-

hed, så  I 

må nøjes 

med 

”lånt” 

foto af 

alle delta-

gere. 
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Træningstider efterår/vinter 2020/21 

E - koordinator Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver søndag kl. 9.30 

 

A - Jette Nybo Andersen 

Holdet træner hver lørdag kl. 9.30 

B1 - Annette Mather 

Holdet træner hver lørdag kl. 13.00  

B2 - Tine Valentin 

Holdet træner hver lørdag kl. 9.30  

 

C - Carlo Hermansen 

Holdet træner hver lørdag kl. 9.30 

Lydighedsholdet - Gert Adolfsen og 
Carsten Kristensen 

Holdet træner hver mandag kl. 18.30 

Fra 1. januar 2021, onsdag kl.18.30 

B3 - Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver lørdag kl. 13.00 
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Nordisk Spor - Michael Nielsen  

Holdet træner hver søndag kl. 10.00 

Familiehundeholdet - Lone Zwisler  

Holdet træner hver søndag kl. 10.00 

  

Rally  - Dorte Storm Møl-
ler, Svend Aagaard Jen-
sen og Majken Sørensen 

Holdet træner hver man-
dag kl. 19.00 

Fra 1. januar 2021 tirs-
dag kl. 18.30 

Unghundehold  

Holdene træner onsdag 19.30 

Fra 1. januar 2021 mandag kl. 19.30 

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

Holdene træner onsdag kl. 18.30  

Fra 1. januar 2021, mandag kl. 18.00 

Nina Bardino Hansen, Kirsten From 

Jensen, Janni Kristiansen, Merete 

Petersen, Karin Bodeval og Kristine 

Hansen.  

Pia Skovmose, Gitte Arnum, Dorte 

Storm Møller, Karin Bodeval, og 

Kirsten From Jensen  

IGP - Brian Klaris og figurant Finn 

Hansen. 

Holdet træner hver torsdag kl. 19.00 
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Færdselsprøve 

Af Bettina Kjærgaard 
 
Når man som Enci og jeg har trænet DCH 
programmet i flere år, så trængte vi til prø-
ve noget nyt. Så da Jette igen ville stå for 
træningen op til en Færdselsprøve i Brugs-
hundeprogrammet samt arrangere den 
afsluttende prøve, ja, så meldte vi os til.  
 
Det var der heldigvis også andre der gjor-
de, så det endte med 10 hunde på holdet – 
alle forskellige racer. 
 
Søndag d. 16. august var første gang vi 
mødtes til først teori og derefter praktisk 
træning.  
 
Vi startede med en væsenstest, hvor chip-
pen bl.a. skulle findes ved hjælp af en chip-
læser. Birthes Razz blev tjekket på kryds og 
tværs, men ingen chip kunne findes. Og 
den skulle være der! Senere fik hun det så 
tjekket hos dyrlægen, der konstaterede at 
han vist slet ikke havde nogen chip… Så 
ikke så sært, at vi ikke kunne finde den :-) 

Ved en væsenstest vurderer 
dommeren, om hunden har en 
fornuftigt opførsel, og egner 
sig til at begå sig på trænings-
pladsen og i det offentlige 
rum.  

 
 
Derefter lavede vi de forskellige øvelser 
med en hund ad gangen. Vi blev efterføl-
gende sat sammen to og to, da man til prø-
ven laver lydighedsdelen parvis. Dvs. én 
hund laver lydigheden, mens den anden 
hund ligger dækket af. Og så bytter man 
bagefter.  
 
Så fremtidig træning lavede vi parvis, så 
hundene kunne lære hinanden lidt at ken-
de.  
 
En af lydighedsøvelserne er ”gruppe” hvor 
hund og HF bevæger sig rundt mellem 4 
personer— og hunden skal helst ikke kon-
takte nogen, se fotos. Herudover er der 
lineføring, fri ved fod, sit mm. 
 
Ved indkald må man bruge enten hundens 
navn eller her (ikke begge dele som vi må i 
DCH-programmet). Doris og jeg fandt ud 
af, at det var bedst at jeg brugte ”her” og 
ikke Enci, da Tjep reagerede en anelse me-

re på Enci end ”her”. Og jeg skulle 
jo ikke gerne kalde 2 hunde ind på 
én gang……   
 
Selve færdselsdelen, der typisk 
foregår ved en butik, hvor der er 
en del trafik, skulle vi også træne.  
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Færdselsprøve, fortsat 

 
Rollerne som løbere skiftedes vi til. Pia tog 
nok de fleste, og så havde hun endda 
glemt skridttælleren. Så spildt arbejde 
Pia….  
 
Hund og fører skal passeres flere gange, 
og her skal hundene forholde sig i ro, når 
man mødes. Det gik faktisk rigtig fint. Vi 
gik nemlig på et fortov med en græsrabat, 
så flere hunde syntes, der var meget at 
snuse til, så de opdagede slet ikke løber-
ne…. 
 
Cyklisten, der skulle ringe med ringeklok-
ken, havde Nina hyret ind. Han fik kørt 
flere ture frem og tilbage, og Shaya blev 
glad, da hun opdagede, at ham kendte 
hun da :-)  
 
En venlig hund med fører, skulle også 
passere de enkelte hunde flere gange. Men 
igen: Det gik selvfølgelig fint. 
 
En bil skulle vi også bruge, så her trådte 
Jette til – igen. Og ingen hunde hoppede 
op ad bilen. Alle hundene opførte sig 
pænt, da vi skulle snakke lidt med Jette, 
mens hun sad i bilen. 
 
Den sidste øvelse består i, at hunden skal 
bindes af ved butikken, mens føreren går  
kortvarigt ind i butikken. Her skal hunden 
også forholde sig roligt – også mens en  

 
anden hund passerer.  
 
Nogen var lidt mere bekymrede end andre 
over at blive overladt helt til sig selv. Men 
alle klarede det  :-) 
 
Den sidste gang vi mødtes til træning ved 
Fakta og Rema 1000 i Sønderris, havde vi 
ikke en cyklist til at hjælpe os. Men Jette 
var kreativ, så hun havde medbragt en 
ringeklokke, og så lejede hun en indkøbs-
vogn hos Fakta. Og så var Pia max. klar – 
igen.  
 
Jeg tror flere tilskuere fik sig et godt grin, 
når Pia spurtede rundt på P-pladsen med 
en indkøbsvogn med ringeklokke :-) 
 
Alle hundene klarede det rigtig flot, og det 
siger jo en hel del om, at vores hunde er 
meget velfungerende – også i det offentli-
ge rum. 
 
Fredag d. 18. september var så dagen, 
hvor prøven skulle afholdes. Vi mødtes kl. 
16.00 til væsenstest, og alle hundene be-
stod denne 1. del af prøven. Og kunne alle 
komme videre til del 2: lydighedsdelen.  
 
Denne del af prøven gik også godt, selvom  
Enci mente, at det var alt for kedeligt bare 
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Fortsat fra side 21 
 
at skulle ligge helt selv, mens Tjep lavede 
lydighed. Så hun kom da bare hen til mig, 
mens jeg stod med ryggen til hende. Det 
var så ikke helt med i vores aftale….  
Så den øvelse gav ikke mange point.. Men 
vi bestod dog alligevel :-) 
 
7 ud af 10 hunde bestod lydighedsdelen, 
og kunne komme med til færdselsdelen 
hos Rema 1000.  

De 3, der ikke bestod, var forholdsvis unge 
og urutinerede hunde, der nok skal klare 
det næste gang.  
 
Da vi ankom til Rema 1000, gennemgik 
dommeren. hvordan han havde planlagt 
det. Første hund var Enci, så vi skulle høre 
ekstra godt efter. Det er altid lidt nemmere 
at være nr. 2, for så har man set, hvordan 
programmet er i praksis.  
 
Men nå, det gik jo alligevel :-) Der kom 
løbere forbi, Louise kom cyklende, og vi 
fik en snak med Jette, mens hun sad i bilen. 
Der kom en venlig hund forbi, og til sidst 
skulle Enci bindes af uden for butikken,  

 
 
mens dommeren kørte tæt på med en ind 
købsvogn, og andre gik forbi hende.  
 
Det tog hun nu fint, selvom hun inden vi 
startede på træningen i august ALDRIG 
NOGENSINDE har prøvet at vente helt 
alene uden for en butik. Men hun blev nu 
meget glad, da jeg kom ud til hende igen .. 
 
 

De beståede ekvipager med domme-
ren bagest 
 

Efterfølgende kunne dommeren konstate-
re, at vi havde bestået vores færdselsprøve 
– ligesom de 6 andre hunde også gjorde 
efterfølgende.  
 
Tillykke til alle - og tak fordi I ville være 
med. En speciel STOR tak til Jette, fordi 
hun ville bruge tid på os :-) 
 
Og tak til alle der i løbet af vores træning 
og til selve prøven også hjalp til – uden jer 
kunne vi ikke have gjort det. 
 

Færdselsprøve, fortsat 
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Grill aften 18.09.20 
Af Helene Sjørup 
 
Der er mange gode initiativer og tiltag i 
vores skønne klub, og fredag aften efter 
færdselsprøven var endnu et eksempel.  
 
Der var inviteret til grillhygge, og det var 
der mange, der havde valgt at takke ja til. 
Gert stod med vanlig ekspertise for at grille 
de lækre pølser og brød, og Jane havde 
taget førertrøjen på i køkkenet og stod klar 
med kartoffelsalat og andet godt. Med de 2 
ved roret er alt jo i gode hænder, og således 
også denne aften. 

Der blev hygget og snakket hund og sum-
met lidt over dagens resultater, mens ma-
den blev nydt, og sådan en aften er da lige 
sagen - især når nu vi ikke kan holde klub-
fest pga. corona. 
 
Dagens dommer valgte efter maden at hen-
te sin hund og vise lidt af det arbejde, han 
har lavet med den, og det kunne i den grad 
lokke folk ud af klubhuset og med på ba-
nen. Det så nu da også ret godt ud. Sådan 
en malinois er ikke helt dum på en træ-
ningsbane :) 
 
Tilbage i klubhuset igen gik snakken lystigt 
over lidt drikkelse, og det er bestemt dejligt 
også at kunne snakke lidt på tværs af hol-
dene.  
 
Det er med til at skabe og vedligeholde et  
 

 
skønt sammenhold for klubben som helhed 
og ikke kun på de enkelte hold.  
 
Det er rart, at klubben også sørger for disse 
hyggestunder udover al den gode træning, 
der foregår.  
 
Tak for invitationen til klubben og tak for 
fremmødet til alle deltagere.  
 
Det var dejligt at tilbringe en hyggelig af-
ten med jer alle - og hvis ikke du var med, 
så sørg da for at få meldt til næste gang, 
det er altså festligt sådan at få hilst på man-

ge i klubben. 
 

 
Kantineholdet holder fortjent pause 
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Af Jette Nybo Andersen og Pluto 
 
Fakta 
Eliteturnering er for de femten bedste E-
hunde fra foregående års konkurrencer. 
Man skal minimum have opnået 1000 po-
int over tre konkurrencer for at kunne del-
tage.  
 
Turneringen består af 5 konkurrencer. Re-
sultaterne i eliteturneringen opgøres på en 
måde, således at det er placeringerne ved 
de enkelte konkurrencer, der giver point. 
Førstepladsen giver 20 point, andenplad-
sen 18 og så fremdeles. Vinderen af elite-
turneringen er således den ekvipage, der 
har opnået flest turneringspoint over fire 
af de fem konkurrencer. Det dårligste re-
sultat bliver ikke brugt, med mindre der er 
pointlighed. 
 
Pluto som debutant i eliteturneringen 
Pluto og jeg skulle deltage for første gang i 
eliteturneringen. Jeg har deltaget de sidste 
5 år i turneringen med Pingo, men i år var 
det Pluto, der havde gjort sig fortjent til 
det.  
 
Pluto er min 5. labrador og min 4. elite-
hund. Han er 5 år og det er hans 2. år i 
eliteklassen; så en hund i sin bedste alder. 
 
Første runde af eliteturneringen afviklede 
vi tidligt i foråret i Esbjerg, lige ugen inden 
hele landet lukkede ned pga. corona. Her 
havde vi en rigtig fin konkurrence, så vi 
lagde ud med en 3. plads i vores debut. Så 
blev alt lagt stille og vi ventede med spæn-
ding, hvad der skulle ske med resten af 
sæsonen.  
 
Heldigvis var der nogen velvillige lokal-
foreninger rundt om i landet, der fik flyttet 
lidt rundt i kalenderen, så det lykkedes at  

 
gennemføre de 
sidste fire runder 
her i sensommer/
efterår - lige inden 
det blev lukket 
ned igen. 
 
2. runde blev af-
viklet af DcH 
Vestfyn. En fin 
konkurrence der 
var planlagt til 
punkt og prikke 
med en tidsplan, 
der blev overholdt 
hele vejen igen-
nem, hvilket dog 

også gjorde at dagen blev lidt lang, da der 
var indlagt mange pauser.  
 
En elitekonkurrence deles typisk op i fire 
grupper: lydighed, feltsøg, eftersøgning og 
spor. I turneringen trækkes lod om start-
rækkefølgen fra morgenstunden for at 
gøre det så retfærdigt som muligt. Nogen 
gange kan konkurrencen afgøres i forhold 
til, hvor heldig man har været i lodtræk-
ningen. Nogen hunde kan være friske fra 
morgenstunden, hvilket kan være en for-
del i én øvelse, mens det kan være en 
ulempe i en anden. Sporene kan have en 
fordel af at være fra morgenstunden, hvor 
der stadig er fugtigt, mens de kan være 
svære, hvis solen har stået og varmet hele 
dagen. I felt og eftersøgning kan det være 
en fordel med en god vind til at hjælpe 
hundene. Og ja, der er altid mange forkla-
ringer, eller i hvert fald forsøg på forkla-
ringer, når det går godt eller skidt. Men 
den, der er bedst forberedt på alle vind og 
vejrforhold, er jo som regel også de heldig-
ste i lodtrækningen :-)        

Eliteturnering 2020 
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Eliteturnering 2020, fortsat 

 
Og der er meget stor forskel på de enkelte 
hunde og hundeførere, hvad man synes 
der er svært. Vi har hver især vores spids-
kompetencer. 
 
Mit hold startede med lydighedsøvelserne. 
Vi fik en nyklippet græsmark med en del 
løst græs, og banen lå ved siden af en 
mark, hvor der gik og græssede køer. Det 
løse græs gav nogle af hundene udfordrin-
ger med at finde apporterne. Ved de første 
hunde stod de legesyge køer lige for enden 
af fremadsendelsen, så der var da lidt at 
løbe efter; men det gav nu ikke problemer 
for de hunde, der var på.  
 
Mit største problem denne dag var efter-
søgningen. Banen var i en fin skov ved 
Middelfart. Ydermarkeringerne var høje 
markeringsstokke og dem var der rigeligt 
af. Min hund Pluto er en bringselshund; og 
da han fik fært af den første markerings-
stok, fik han den lokaliseret og tog sit 
bringsel. Han viste mig også fint derud. Jeg 
var ærlig talt ikke imponeret; og resten af 
eftersøgningen måtte jeg være opmærksom 
på at kalde ham hjem, når han kom for tæt 
på stokkene. Dybt frustrerende.  
 
Selv om det ikke koster andet end tiden 
man bruger på at påvise stokkene; kan der 
også gå meget god tid med det. Heldigvis 
”fandt” vi kun to markeringsstokke den 
dag! Men sådan er det ofte nogle forskelli-
ge udfordringer, når vi kommer ud i nye  

 
arealer; så der er 
altid lige noget, 
man også lige 
skal have trænet 
på. Resultatet 
denne dag blev 
trods frustratio-
nerne til en 2. 
plads. 
 
3. runde var i 
Horsens 
Dagen startede 
med en kraftig 
tåge, hvilket betød at sporlæggerne ikke 
kunne gå spor før kl. 9.00. Da sporene er 
det, der ofte styrer tidsplanen, var det alle-
rede fra start af tydeligt, at også denne 
gang ville det blive en lang dag. 
 
Udover tågen viste dagen i Horsens sig at 
blive meget svær. Der var ikke meget vind, 
og såvel felt som eftersøgningsbane inklu-
derede nogen grøfter, som flere hunde ikke 
var så ivrige efter at passere. Det betød at 
flere hunde ikke fandt alle genstande i 
feltet, og flere hunde manglede også at 
finde enten figurant eller død genstand i 
eftersøgningen. 
 
Også sporene blev svære. På en af de an-
vendte marker blev hele fire hunde stoppet 
på sporene. De kunne simpelthen ikke  
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Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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Eliteturnering 2020, fortsat 
Fortsat fra side 25 
 
fastholde sporet; mens andre hunde, der 
gik på andre marker, gik nogle rigtigt fine 
spor. Og hvad der gør forskellen, kan vi 
som mennesker gisne om, men det er kun 
hundene, der kender svaret. 
 
Mange oplevede egentlig at deres hunde 
havde lavet et godt stykke arbejde, men 
mangler man en genstand på spor, i feltet 
eller i eftersøgningen, så rasler pointene 
ned; så derfor blev det ikke så pointmæssig 
en god dag.  
 
Konkurrencen 
blev afviklet fint, 
men når man 
starter med at 
være bagud med 
fire spor, så ta-
ger det bare tid.  
 
Så det var sent 
søndag aften 
inden man lan-
dede hjemme 
ved sig selv.  
 
Jeg og Pluto havde så vinderpokalen med 
hjem, og så gør det knap så meget. ;-) 
 
DcH Ikast afviklede 4. runde 
Med 3 gode resultater fra de første 3 kon-
kurrencer begyndte det at blive spænden-
de. Kunne man være med i toppen i den 
samlede placering.  
 
I Ikast startede vi med lydighed; en noget 
uengageret lydighed vi fik præsteret koste-
de en manglende sit-øvelse og en dårlig 
fremadsendelse blev en øv start på dagen.  
 

 
 
I eftersøgningen i et superfint skovareal 
startede Pluto med at vise temmelig meget 
initiativ til at finde figuranterne. Han er 
normalt meget lydig, men med lidt mod-
vind synes han at han havde information 
nok til selv at løse opgaven.  
Vi fandt det vi skulle, men det kostede 
nogle point.  
Et super felt og et spor til 10 afrundede 
dagen, så selv om det startede skidt blev 
det pointmæssigt et fint resultat, men da 
alle havde haft det forholdsvist nemt, rakte 
det ”kun” til en 8. plads. 
 
Afslutning i DcH Haslev 
Endnu et pressemøde fredag eftermiddag 
d. 23. oktober- endnu engang skulle der 
strammes op om corona situationen - ville 
det endnu en gang ramme eliteturnerin-
gen?  
 
Heldigvis slap vi med skrækken, retnings-
linjer gjaldt først fra mandag, så sidste run-
de af eliteturneringen kunne afvikles lør-
dag d. 24. oktober i DcH Haslev. 
 
Vi skulle også denne gang starte med ly-
dighed på pladsen foran klubhuset. Vi la-
vede lidt fejl bl.a. igen en manglende sit, 
men kom ellers rimeligt igennem program-
met.  
 
Næste disciplin var sporet. Markerne så 
fine ud, umiddelbart ikke noget man blev 
bekymret over, men det havde regnet en 
del, hvilket gav en ekstra sværhedsgrad.  
 
Sporopstarten i eliteklassen er et felt på 15 
x 15 skridt, hvor sporet skal optages inden-
for. Hund og hundefører skal starte ved en 
anvist grundlinje i midten af feltet. Her  



 27         poten         

 

Eliteturnering 2020, fortsat 
 
sendes hunden frem, så den kan møde og 
optage sporet.  
 
Ved langt de fleste konkurrencer skal hun-
den lave et vinkelret knæk for at optage 
sporet, men denne dag var det en spids 
vinkel for vistnok alle eller i hvert fald de 
fleste af hundene. En sværhedsgrad der 
gjorde at de fleste af hundene havde pro-
blemer i startfeltet. I det hele taget viste det 
sig, at sporet var vanskeligt den dag, og 
dagens vinder blev således også den, der 
gik det bedste spor. 
 
Eftersøgningen og feltsøget lå tæt på hin-
anden. Skoven var lidt vanskelig, idet der 
var mange grøfter på kryds og tværs, der 
skulle passeres, samtidig med en bugtet og 
lidt smadret midterlinje. Så det var svært at 
finde en systematik i eftersøgningen. Når 
hunden så løber i syd, når man peger i 
vest, bliver det ikke bedre. Banen virkede 
også utrolig kort, så man kunne hurtig 
komme ud af arealet.  
 
Dommerne var flinke, så vi kom hæderligt 
igennem eftersøgningen, selv om der var 
mange ledige pladser til forbedringsmulig-
heder.  
 

 
Ved den sidste turneringsrunde er der 
sædvanligvis lidt festligheder med fælles  
spisning og overrækkelse af pokaler. Sæd-
vanligvis inviteres dommere og hjælpere 
med til dette arrangement, men af hensyn 
til corona restriktioner blev spisningen 
begrænset til turneringsdeltagerne og på-
hæng, mens al overrækning af præmier og 
pokaler blev afviklet umiddelbart efter 
konkurrencen og udenfor.  
 
Turneringsleder Jørn Præstegaard var hur-
tig i år med at få resultaterne klar, så spæn-
dingen hurtigt kunne udløses.  
 
Meget kan flyttes rundt på det endelige 
resultat, dels hvordan blev placeringerne i 
dagens konkurrence, dels hvilket resultat 
kan sorteres fra.  
 
Turneringen afgøres på fire resultater, men 
der er fem konkurrencer, så den dårligste 
placering kan sorteres fra. Endnu en 8. 
plads gjorde at jeg hverken blev bedre eller 
dårligere samlet set, så det samlede resultat 
for Pluto og mig blev en flot 2. plads.  
 
Meget tilfredsstillende med så god en pla-
cering det første år.  
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Eliteturnering 2020, fortsat 
Fortsat fra side 27 
 
Vi kunne godt mærke til sidst på sæsonen, 
at der kom flere konkurrencefejl ind, forhå-
bentlig noget vi kan få rettet op på i løbet 
af vinteren, inden vi næste år er klar igen 
til turnering 2021.  
 
Vi vandt desuden også pokalen for bedste 
felt; vi fik max point i feltet i alle 5 konkur-
rencer. 
(Der uddeles pokaler til de bedst placerede 
samt til vinderne i hver af de 4 discipliner, 
lydighed, feltsøg, spor, eftersøgning) 
 
 
 
 
 

De beds placerede i årets E-tur. 
Ren girl-power - og med Jette på en flot 2.plads. 
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Kontingent mm 

Af Janni Kristiansen 

Kontingent 
Pr. 1. januar 2021 bliver jeres kontingent 
trukket automatisk via klubmodul og de 
indtastede betalingskortoplysninger. 
 
Det betyder for det første, at du skal opda-
tere dit betalingskort, hvis du har fået nyt 
enten grundet udløb eller ved bankskifte. 
 
Der kommer to SMS beskeder til jer om, 
hvad der bliver hævet og hvornår, så der 
er mulighed for at afvise en betaling. 
 
Men det er meget lettere, hvis I allerede nu 
sørger for at få slettet de medlemskaber, 
der ikke skal fortsætte….. 
 
Kontingentsatserne er uændrede i 2021. 

 
 
 
Vigtige småting 
Se endelig lige kalenderen side 35  og vig-
tige datoer side 32—og selvfølgelig de 
vigtige informationskilder, der er nævnt 
nederst side 35. 
 
Husk: 
Ikke at bruge bane 1 ….. Så har vi en god 
bane til foråret - hvis den bruges nu, er den 
meget ujævn , når den er tør igen. 
 
Missede du et foredrag Fra hvalp til vok-
sen, så kommer de igen i 2021 - alle med-
lemmer kan deltage, når foredragsaftener-
ne afholdes for de nye hvalpeejere 
 
 

Redaktionen ønsker alle læsere og jeres 
familier en rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår. 
 
Pas godt på jer selv derude - både helt ge-
nerelt men også i relation til den forb…. 
Corona, som gør det hele lidt op ad bakke 
indimellem - og da den sidste idiot ikke er 
født endnu, så man aldrig ved, hvornår 
fyrværkeri eller kanonslag kan ryge om 
ørerne på os - så pas også rigtigt godt på 
vore firbenede venner i julen og nytåret, så 
vi ikke skal læse opslag om forskrækkede 
hunde, der er kommet på afveje og ikke 
kan finde hjem. 
Så husk snor på - også selv om du mener, 
din hund er fuldstændig upåvirket. 

 
 

Glædelig jul 
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Træner / føl  Tlf. nr.  Hold 

Annette Mather 24 20 58 28  B-konk 

Birthe Bech Jørgensen 27 11 40 17  B-konk 

Brian Klaris 20 40 81 96  IGP  og temahold 

Carlo Hermansen 20 10 15 96  C-konk 

Carsten Kristensen 31 23 80 91  Lydighedshold 

Dorte Storm Møller 26 19 28 64  Rally og unghunde 

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  A-konk  

Janni Kristiansen 28 60 1390  Hvalpe  

Karin Bodeval 51 61 56 26  Hvalpe/unghunde 

Kirsten From Andersen 22 38 70 47  Hvalpe/unghunde 

Kristine Hansen 60 92 18 57  orlov 

Lone Zwisler 22 75 39 14  Familiehunde-hold 

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  

Christina Gad Clausen 30 20 76 93  Føl  

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                

Kirsten From og Zazu                       

Helle Puggaard og Semi 

Fra C til B: 

Karsten Korsgaard og Morgan             

1/2   Charlotte Østerby og Allie               

1/2   Christina Clausen og Bella                   

1/2   Helene Sjørup og Cooper 

 

Rally:  

Fra begynder til øvet:                           

1/3   Anette Hansen og Bella               

Fra øvet til ekspert:  

Trine B Ebbesen og Keela                  

1/3   Dorte Storm Møller og Tesla 

Fra ekspert til champion:  

2/3   Karin Frederiksen og Homer    

 

Kasper Bechmann og Diesel, som træner  

Esbjerg men stiller op for Ribe, har op-

nået oprykning fra C til B-klassen. 
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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 tørskoet til 
træning, når bane 1 igen bliver uanvende-
lig grundet vand, hvilket den er i skriven-
de stund (medio november) 
 

Det betyder også, at det ER 
FORBUDT at gå på 
og træne 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 
sagtens 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 græsslåning -  man-
ge tak for det ! 
 

 

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…… 
 
Hundeførerdag i Kreds 4 
Kredsens hundeførerdag havde debut i 
2019, men blev desværre aflyst i 2020 som 
så meget andet. 
 

 
 
 
Der arbejdes på at afholde hundeførerda- 
gen igen i 2021. Datoen er fastlagt til 6. 

juni. 
 
 
 
 

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 Brinck 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. Laugesen 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 Laugesen 

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….. 

Forsamlingsforbud mm kan jo ændre alt med kort varsel…. 

 

2020-12-xx: Juleafslutning (forhåbentlig) 

2021-01-11: Kredsbestyrelsesmøde 

2021-01-22: Generalforsamling 

2021-02-6/7: Hundeførerweekend 

2021-02-15: Kredsgeneralforsamling  

2021-06-06: Hundeførerdag i Kreds 4 

 

2021-xx: Foredrag ”fra hvalp til voksen” flere gange i   

  løbet af året. Planen kommer senere, følg med 

  på hjemmesiden 

Vigtige sider 

Af Janni Kristiansen 
 
Hvis man vil holde sig orienteret om, hvad 
der foregår i klubben, er det en rigtig god 
idé at følge med på hjemmesiden: 
 

http://dchesbjerg.dk/  
  
Det er også en rigtig god idé at følge med 
på Facebook.  
 
Vi har en officiel side, hvor informationer 
af relevans for alle - også ikke-medlemmer 
- den kan findes ved at søge efter  

 
DcH Esbjerg  

 
 
Vi har endvidere en mere medlemsoriente-
ret side, hvor alt kan slås op, billeder, di-
verse informationer osv.  
 
Den kan findes ved at søge efter  

 
DcH Esbjerg fan-gruppe  

 
 

http://dchesbjerg.dk/?fbclid=IwAR2dxUYScO1M_LD41muvUuyF-FgmvuN_NTiAuPAMVAMvmVovk_1jP_9PUFs
https://www.facebook.com/DcHEsbjerg/
https://www.facebook.com/groups/188857244477609/
https://www.facebook.com/groups/188857244477609/
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