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Redaktøren har ordet. 
 
Når I læser dette blad, er vi langt om læn-
ge i gang igen på træningspladsen.  
 
Det var med stor glæde, vi fik besked på, 
at vi kunne forsamles op til 25 personer til 
organiseret træning. Med streg under 
”organiseret” 
 
Det betyder godt nok, at vi ikke må tillade 
tilskuere og familiemedlemmer at være 
med på sidelinjen, men det er der så ikke 
noget at gøre ved. 
Vi kan heller ikke bruge klubhuset  (dog er 
det muligt at bruge toilettet) eller være 
sammen alle sammen efter træning til en 
sludder og kop kaffe…  
Men bare vi kan komme i gang -  ikke 
mindst for de mange hvalpes skyld. 
 
Vi har sørget for en logistik, der sikrer,  at 
de forskellige hold, der træner samtidigt, 
ikke er samlet på parkeringspladsen mv 
på én gang.  
Vi har tanket op i håndsprit lageret, og 
ensretningen rundt om klubhuset fortsæt-
ter. Det fungerede fint første gang, så det 
kan det gøre igen. 

 
På pladsen skal vi holde afstand til de an-
dre hold og til hinanden på holdet -  lige-
som vi skal tænke os om, hvis vi rører hin- 
andens redskaber, hundeliner  mv. 
 
Men med sund fornuft får vi det til at fun-
gere. Og reglerne er jo ikke meget anderle-
des end andre steder i samfundet p.t.  

 

'F+�(VEMHUJ�-�HQ�GHO�DI�'F+�'DQPDUN 

FORSIDE  
 

Dette nummer er primært anvendt som et 
temanummer omkring hvalpe, idet klub-
ben har været lukket ned igen i over to 
måneder….. Så der er ikke sket så meget. 
 

 
Forsiden viser et 5 uger gammelt kuld og 
et 5 dage gammelt kuld. Det første er fra 
redaktørens seneste indkøb, og det andet 
er en af vore annoncørers første kuld,  
nemligVarde Hundefys og Velvære. 
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Af Gitte Arnum 

Det bliver desværre et farvel for denne 
gang, men forhåbentlig et gensyn om nog-
le år.  
 
Jeg har med tungt hjerte valgt at stoppe i 
klubben for en tid. Jeg har længe gået med 
disse overvejelser, og det har fyldt rigtig 
meget.  
 
Her er lidt om min tid i klubben. 
 
Jeg startede i 2006 i klubben med min før-
ste hund Mille. Mille og jeg fik en fanta-
stisk god start og en rigtig god slutning.  

Vi startede på hvalpehold og arbejdede os 
igennem det meste af lydigheds program-
met; det blev til rigtig mange konkurren-
cer med MEGET blandede resultater, men 
vi præsterede dog at komme til DM 2 gan-
ge, og det har været en kæmpe oplevelse.  
 
Da Mille er 8 år får hun en meget alvorlig 
øjenbetændelse, jeg er utrolig bange for at 
miste hende, men takket være min dygtige 
dyrlæge kan hun "nøjes" med at få fjernet 
øjet, som er totalt ødelagt.  
 
Med et øje mindre og en lille pause, ven 

 
der vi tilbage igen. Dog ikke på lydighed 
men på rally hold. Det var et nyt sjovt og 
anderledes kapitel for os, og det varede i 2 
år, inden hun gik på pension.  
 
Jeg fortsatte med at være træner ude i 
klubben.  
 
Da Mille 
bliver 12 år 
slutter hen-
des kapitel. 
Min dyrlæge 
var kommet 
for at tilse en 
af mine heste 
og samme 
tid tilser hun 
Mille og 
fortæller 
mig, at hun 
vil komme 
ugen efter for at give hende den sidste 
sprøjte.  
 
Jeg er utrolig glad for, at jeg ikke skulle stå 
med den beslutning 100% alene, da man 
mange gange har utroligt svært ved at se 
objektivt på ens egne dyr, når tiden nær-
mer sig. 

 
4 måneder 
senere får 
jeg Fido 
igen, og ja 
han kom 
faktisk til at 
hedde Fido.  
 
 
 
 

)DUYHO 
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Fido er en Gammel Dansk Hønsehund, og 
jeg har fået min sag for!!!!  
 
Han er en fantastisk dejlig hund, virkelig 
kærlig og en rigtig god familie hund.  
 
Han har en lille udfordring ved, at han til 
tider halter lidt, men jeg slår det lidt hen 
som vokseværk, og måske har han løbet 
for meget, jagtet en kat eller ko, hvem 
ved....... 
 
Han er til tider nem at træne, men når det 
kommer til frit søg, så er genstandene 
godt nok bare kedelige genstande, og alt 
uden for feltet er bare SÅ meget mere 
spændende, men det kunne jo nok sagtens 
trænes.  
 
Fido gør 
det egent-
lig ret godt 
på sporet, 
og jeg tæn-
ker, at vi 
måske skal 
til at gøre 
lidt mere i 
den gren. 
 
 
 
 
 
 
Men da Fido bliver 2 år og 4 måne-
der, "besvimer" han på en løbetur. Jeg 
får ham tjekket, og i første tjek finder 
man ikke noget vildt alvorligt andet 
en lidt lavt blodsukker.  
 
 

 
Dyrlægen og jeg bliver enig om, at han 
skal have nye prøver 14 dage efter, og jeg 
tænker, at nu kan han lige så godt få den 
helt store tur af røntgen maskinen også, så 
kan vi da se, om det halthed har noget på 
sig.  
 
Og det har det desværre!!!!! 
 
I en alder af 2 1/2 år får jeg at vide, at jeg 
har en hund, der har en krop som en på 10 
årig.  

Han har en B og en D hofte, og ja - det kan 
jo normalt sagtens lade sig gøre, men han 
har så også en aktiv knogleudvækst
(osteofyt) på det ene forben, som er ret 
stor, og 2 mus på hver sin side af leddet - 
også temmelig store - på det andet for-
ben.  
 
Plus han har et stofskifte problem, som 
gør, at han til tider kan være hyperak-
tiv, og til tider kan han sove næsten 3 da-
ge i streg.  
 
Jeg får at vide, at det er bedst at indstille 
alt træning med ham og nøjes med at gå 
lidt spor og bare være hund.   
 

Fortsættes side 6 
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Fortsat fra side 5 
 
Så hvad gør man så? Ja vi går lidt spor og 
han er gårdhund og familie hund.  
 
Lidt kedeligt når man havde håbet på me-
get mere, men man må jo bare få det bed-
ste ud af det.  
 
Jeg er glad, hvis jeg har ham, til han bliver 
5 år, men har fået at vide, at så skal jeg 
også være glad.  

 
Og hvorfor så ikke bare få en hund mere, 
når man nu har så meget plads, tja jeg kan 
nu også godt lide min mand, men han vil 
kræve skilsmisse, hvis jeg fik en til, og 
med 3 børn, 4 heste og en gård og stort 
hus, der skal passes, så er det nok fint nok 
men 1 hund! 
 

 
 
Jeg har været instruktør i klubben siden 
2009 med enkelte pauser, og jeg kan nu 
mærke, at motivationen for at træne andre 
ikke er ret stor mere.  
 
Det skyldes sikkert, at jeg ikke rigtigt kan 
træne ordentligt selv.  
 
Det er derfor,  jeg har valgt at stoppe helt.  
Jeg tager mit sidste hold her i foråret 2021. 
 
Dette har bestemt ikke været en nem be-
slutning, men dog en, der skulle tages.  
 
Jeg er sikker på, jeg vender tilbage igen, 
når jeg får en ny Fido. 
 
Men indtil da så vil jeg meget gerne sige 
tusind tak for denne gang, og på gensyn. 
 
Gitte 
Arnum 
og Fido 
 

 
 
 

6W¡W�YRUH�VSRQVRUHU�� 
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7U QLQJVDSSRUWHU 
Af Janni Kristiansen 
 
I foråret 2020 deltog jeg i et kursus, hvor 
man til indlæring af apport brugte en soft 
apport. 
 
Apporten udmærker sig i særdeleshed 
ved, at hunden ikke skader sine poter, når 
den smider apporten - typisk under indlæ-
ring af fast hold om apporten, aflevering 
mm. 
 
Jeg var så heldig at jeg på de tidspunkt 
havde en hund, hvor denne apport var 
yderst brugbar, så jeg fik en brugt foræren-
de… 
 
Og så var det bare ”hjem” i klubben og i 
gang med at fedte for vores allestedsnær-
værende handymand. 
 
Som instruktør kan man nu låne en eller 
flere af disse apporter til træning på sit 
hold - det er nok mest relevant på unghun-
de, C og måske B. 
 
Resultatet ses på billederne. I hvert fald det 
første delresultat. 
 
De ligger i skuret - og pas nu på dem ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karsten var så skrap til at kopiere min mo-
del, at jeg også har lokket ham til at frem-
stille en portion mere…. 
 
Så når klubben igen fungerer optimalt, vil 
det være muligt at købe sig en sådan træ-
ningsapport i vores shop. 
 
Prisen er 65 kr. 
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Af Louise Kristensen 
 
Hej Jeg hedder Utopia. 
Jeg er en lille riesenschnauzer pige på 1,5 
år .  
 
Jeg bor med 
min mor og 
Lars ude på 
landet, hvor 
der er masser 
af plads til, at 
jeg kan løbe.  
 
Det er godt, 
siger mor - 
hun siger, jeg 
har krudt i 
røven .  
 
Hmm hvad 
skal jeg fortælle, jo, lad mig se ,vi går til 
sådan noget træning, der hedder IGP ,det 
kan jeg godt lide - der må jeg både gø og 
bide i Brian og Finn. Det er fedt, for mor 
kan godt blive lidt små sur når jeg bider i 
hende  

 
 
Så går vi også til noget lydigheds træning 
ved en, der hedder Michael. Det går rigtig  
fint; jeg tror, mor ender med at blive rigtig 
dygtig ....på et tidspunkt - hun kan godt 
være lidt tung at danse med—ellers er hun 
rigtig sød, og jeg er begyndt vænne mig til 
hende og at hun altid vil kysse og kramme 
mig. Det er faktisk hyggeligt.  Mor siger, 
jeg er en prinsesse og verdens bedste til alt, 
men det vidste jeg godt. 
 
Ud over alt det, vi går til ,så styrer jeg går-
den og holder øje med, at alt går, som jeg 
syntes, det skal. 
 
Vi har også en stald. Der laver vi sjove lege 
og leverpostej baner - det elsker jeg. 
Mor siger, jeg er nødt til at blive stimule-
ret ,så jeg ikke bliver umulig - ved ikke 
hvad hun snakker om…. jeg er bare født 
med rigtig meget energi . 
 
 
Vi går også mange og lange ture i skoven. 
Det er dejligt, hvis bare mor ikke altid skal 
samle alt mulig op - svampe, bær og hvad 
hun ellers 
kan finde; 
det tager 
alt for 
lang 
tid…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6LGH���-�KXQGHQ 
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Jeg har ikke så mange legekammerater - de 
fleste bliver lidt forskrækkede over, at jeg 
er lidt vild og meget hurtig, men nu har jeg 
fået en ven.  
Han hedder Diesel, og hans far hedder 
Kasper, og det er bare sjovt. Han vil gerne 
tumle, og så trækker han mig i skægget, 
men så løber jeg bare fra ham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu har jeg ikke tid til at skrive mere. Jeg 
har nogle muldvarpe, der skal ordnes. 
 
Vi ses  
Skæg kys fra Utopia  
 
Nå ja, jeg syntes Diesel og Kasper skal skri-
ve næste gang. 
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.Af Helle Puggaard Mikkelsen 
 
Gode ting at vide, når du har fået 
hvalp - ud fra et sundhedsfagligt 
perspektiv. 
 
VACCINATIONER 
En vaccination får kroppen til at danne en 
modstandskraft mod de sygdomme, der er 
vaccineret imod.  
 
Når hundens krop har dannet nok for-
svarssystem mod sygdommen, så er der 
dannet et alarmberedskab, som reagerer, 
hvis den møder de sygdomme, som den er 
vaccineret imod.  
Hvor længe denne modstandskraft holder 
hos hunden varierer fra sygdom til syg-
dom, og derfor må man også revaccinere 
igen.  
Din dyrlæge vurderer altid din hunds vac-
cinationsbehov og sammensætter et vacci-

nationsprogram 
derefter.  
 
Små hvalpe får 
antistoffer mod 
forskellige syg-
domme igennem 
mælken fra deres 
mor, hvis tævens 
vaccinationsstatus 
er fuldt opdateret. 
Disse antistoffer 

bevarer deres virkning, til hvalpen er ca. 8-
12 uger. Man kan dog ikke være sikker på, 
hvor lang tid disse antistoffer holder hos 
den enkelte hvalp. 
 
Hvalpe skal vaccineres for at være bedst 
muligt beskyttet mod en række sygdomme, 
som man ikke har nogen effektiv behand-
ling imod, hvis den bliver smittet.  

 
Når hvalpen er vaccineret, danner den selv 
antistoffer og opnår en beskyttende immu-
nitet. Dette betyder, at hvalpen kan be-
kæmpe de sygdomme, den er vaccineret 
imod, som er: 
 
Leptospirose 
Leptospirose skyldes en bakterie, som fin-
des i smittede gnaveres urin, f.eks. rotter 
og mus. 
Hunde er i risiko for at blive smittet både i 
byen og på landet. 
Det kan være urinforurenede vandpytter, 
søer og fugtige områder, hvor vores hunde 
kan smittes. 
 
Sygdommen kan ramme hunde i alle aldre. 
 Sygdomstegn er feber, opkast, bugsmerter, 
nedstemhed, slimhindeblødninger og ned-
sat urinproduktion.  
 
Rabies  
Rabies, også kaldet hundegalskab, skyldes 
en virus, som kan ramme alle pattedyr. 
Virus smitter direkte fra dyr til dyr eller 
gennem spyt eller bid. 
 
Hvis hunden bliver smittet, angriber rabi-
esvirussen centralnervesystemet.   
 
Hvis du skal rejse til udlandet med din 
hund, skal den have et EU hundepas påført 
med gyldig rabies vaccine.  
Hundepasset udstedes hos din dyrlæge. 
 
Sygdomstegn er kramper og ændret ad-
færd. Sygdommen er dødelig. 
 
Du kan læse mere om rabies vaccine og 
rejseregler for hund til de forskellige lande 
på fødevarestyrelses hjemmeside.  
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Kennelhoste 
Kennelhoste kan ramme hunde i alle aldre 
og er meget udbredt i Danmark. Smitten 
sker ved direkte kontakt fra hund til hund 
eller via dråber i luften, og sygdommen er 
meget smitsom. 
 
Sygdommen er ofte mild, når hunden er 
vaccineret.  
 Det kan i nogle tilfælde udvikle sig til 
bronkitis eller lungebetændelse. 
 
Vaccinen består af en injektion mod ken-
nelhoste virussen, og hvis hunden er me-
get udsat (f.eks. i pension eller omgang 
med mange hunde) kan den i stedet få en 
næsevaccine som dryppes i hundens næse-
bor, som dækker både virus/bakterie.  
 
Tegn på virus er tør hoste, evt. opkastning 
med slim og let feber. Der kan desuden 
forekomme, at der ses flåd fra næse og 
øjne. 
 
Hundesyge 
Hundesyge er en virus som smitter fra 
hund til hund. Den ram-
mer især hvalpe og ung-
hunde.  
 
Dødeligheden er høj hos 
“ikke vaccinerede” hunde. 
De smittede hunde er ofte 
så medtaget, at de må afli-
ves.  
 
I Danmark ses kun udbrud 
af og til af hundesyge – det 
skyldes i høj grad, at de 
fleste hunde er vaccineret 
og dermed beskyttede.  
 
Tegn på hundesyge kan  

 
være opkast, diarre, feber, flåd fra øjne og 
næse og kramper.  
 
Hundesyge forekommer lejlighedsvis her-
hjemme hos ræve, mårhunde og mink. 
(Besætninger med mink er som regel vacci-
neret mod sygdommen)  
 
Parvovirus 
Parvovirus kan smitte både hunde og kat-
te,  og sygdommen rammer især unge dyr. 
Dødeligheden er høj, hvis hunden ikke 
kommer i hurtig behandling.  
De hunde, som overlever en parvovirus, 
bliver helt raske igen.  
 
Sygdommen smitter hund til hund og 
igennem de efterladenskaber, der ligger i 
omgivelserne.  
Virussen kan overleve meget længe i omgi-
velserne og er udbredt i Danmark. 
 
Tegn på parvovirus er vandig blodig diar-
re, opkast og nedstemthed. 
 
Hepatitis 

Hepatitis er en smitsom virus 
som forårsager leverbetændel-
se. 
  
Smitten sker hund til hund, 
eller ved kontakt med en smit-
tet hunds efterladenskaber.  
 
Denne virus rammer især 
hvalpe og unghunde.  
 
Tegn på denne virus er opkast, 
nedstemthed, ingen appetit, 
slimhindeblødninger.    
 

Fortsættes side 12 
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Fortsat fra side 11 
 
Hvornår skal min hund vaccineres? 

Det anbefales, at hvalpen får sin første 
vaccine, når den er ca. 7 - 8 uger gammel, 
hvilket de fleste opdrættere sørger for, 
inden den flytter hjemmefra. 

 
Herved kan hvalpen trygt komme med sin 
nye familie på eventyr i den store verden, 
uden at man som ny ejer skal bekymre sig 
om smittefare.  
 
Hvalpen skal revaccineres, når den er ca. 
12 uger/16 uger og igen efter 12 mdr. 
Derefter bør hunde vaccineres en gang 
årligt mod kennelhoste og leptospirose og 
som minimum hvert 3. år mod hvalpesy-
ge, parvovirus og smitsom leverbetændel-
se.  
 

 
Vaccinationsprogrammet kan variere fra 
klinik til klinik. 
 
I forbindelse med vaccinationen, laver 
dyrlægen først et sundhedstjek af hunden. 
Der ses sjældent bivirkninger ved vaccina-
tioner. De mest almindelige er en lille hæ-
velse på injektionsstedet, som er helt ufar-
lig og forsvinder af sig selv.  
 
I sjældne tilfælde ses nedstemthed. I til-
fælde af mistanke om bivirkninger bør du 
kontakte din dyrlæge.  
 
Ormekur 
Alle hvalpe bør behandles med ormekur. 
Hvalpe er meget følsomme over for para-
sitinfektioner, og deres immunforsvar er 
ikke så stærkt som hos en voksen hund. 
 
Der overføres spolorm fra tæven til hval-
pene. De overføres i sidste del af drægtig-
heden over moderkagen og via mælken 
efter fødsel.   
De fleste opdrættere har behandlet hval-
pene mod indvoldsorm.  
 
Der findes mange forskellige ormemidler, 
og de er alle receptpligtige.  
 
Det er altid en god ide, at få information 
fra opdrætter,  hvilken type ormekur den 
er givet og hvor mange behandlinger, den 
har fået? 
Der er stor sandsynlighed for, at hvalpens 
nye familie selv skal give en sidste orme-
kur. 

9 UG�DW�YLGH«���KYDOS��IRUWVDW 
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I langt de fleste tilfælde kan man ikke se, 
hvalpen har orm.  
 
Hikker hvalpe, der har orm?  
 
Det er helt almindeligt, at hvalpe hikker, og 
det er også helt almindeligt, at hvalpe har 
orm. Derfor er de to ting tit kædet sammen, 
men det er en gammel skrøne.  
 
En forklaring på hvalpens hikken er sam-
mensætningen af mavesaften, mens den 
vokser. Det kan nemlig give en smule irri-
tation af slimhinden i mavesækken, og det 
kan få hvalpen til at hikke. Hikke stimule-
rer mellemgulvet og vejrtrækningens 
musklen.  
 
Voksne hunde har normalt et effektivt 
immunforsvar mod parasitter, men er 
der mistanke om orm, kan der indleve-
res en afføringsprøve til undersøgelse. 
 
 Voksne hunde behøver normalt ikke 
behandling med ormekur, hvis ikke 
der er fundet tegn på parasitter i affø-
ringsprøven.  
 

 
Rejse med hund 
Hvis man gerne vil rejse med sin hund til 
udlandet, er det lovpligtig, at den er rabi-
svaccineret, ID mærket og har et EU pas. 
Hunden skal rabies vaccineres senest 3 
uger før afrejse og være mindst 12 uger 
gammel, når vaccinationen gives. 
 
Se fødevarestyrelses side www.fvst.dk 
“rejse med hund”, så du er godt informeret 
om, hvilke regler, der er gældende for det 
land, du rejser ind i med din hund.  
Der kan også være krav om f.eks. ormekur, 
som skal skrives i hundes pas, eller der kan 
være anbefalinger af parasitbehandling for 
din hunds skyld. 

Fortsættes side 20 
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Af Janni Kristiansen 
 
Udover de på side 7 omtalte træningsap-
porter har vi fikset et par ting mere i klub-
ben. (se også side 25) 
 
For det første har vi fået bygget nogle reo-
ler i redskabscontaineren på AG banen.  

Derudover er det lykkedes vores vedhol-
dende formand at skaffe et sponsorat, der 
gav os en opvaskemaskine til kantinen, 
hvilket gør det lidt lettere at være kantine-
mutter, herunder bl.a. hjælpe med til, at 
kantinehjælperne ikke altid skal være ”på 
arbejde” flere timer efter, at alle andre er 
gået hjem efter f.eks. en konkur-
rence. 
 
En af vore tidligere  (meget  sav-
net) medlemmer har været så 
sød at installere maskinen, som 
nu er køreklar. Tak for det. 
 
Maskinen kostede støvsugeren 
sit hjem, så næste projekt er et 
kosteskab til opbevaring af ren-
gøringsartikler, som indtil nu 
har ”boet” forskellige steder i 
klubhuset.  
 

 
 
Dette kommer 
lige til at vente 
lidt, da vores 
handymand er på 
pause de næste 
uger…..  
 
Det håber vi, 
rengøringsteamet 
kan leve med…... 
 

 
Stor tak til Brian, René og  
 

 

$QGUH�IRUEHGULQJHU 
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7U QLQJVWLGHU�HIWHUnU�YLQWHU�������� 

(�-�NRRUGLQDWRU�%LUWKH�%HFK�-¡UJHQVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�V¡QGDJ�NO������ 

 

$�-�-HWWH�1\ER�$QGHUVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�O¡UGDJ�NO������ 

%��-�$QQHWWH�0DWKHU 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�O¡UGDJ�NO�������  

%��-�7LQH�9DOHQWLQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�O¡UGDJ�NO������� 

 

&�-�&DUOR�+HUPDQVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�O¡UGDJ�NO������ 

/\GLJKHGVKROGHW�-�*HUW�$GROIVHQ�RJ�
&DUVWHQ�.ULVWHQVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�RQVGDJ�NO������� 

%��-�%LUWKH�%HFK�-¡UJHQVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�O¡UGDJ�NO������� 
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1RUGLVN�6SRU�-�0LFKDHO�1LHOVHQ� 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�V¡QGDJ�NO������� 

)DPLOLHKXQGHKROGHW�-�/RQH�=ZLVOHU� 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�V¡QGDJ�NO������� 

  

5DOO\��-�'RUWH�6WRUP�0¡O�
OHU��6YHQG�$DJDDUG�-HQ�
VHQ�RJ�0DMNHQ�6¡UHQVHQ 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�PDQ�
GDJ�NO������� 

)UD����MDQXDU������WLUV�
GDJ�NO������� 

8QJKXQGHKROG� 

+ROGHQH�WU QHU�PDQGDJ������ 

 

+YDOSHKROG�-�GHU�HU�KHOH�WLGHQ��-��
KYDOSHKROG�L�JDQJ 

+ROGHQH�WU QHU�PDQGDJ�NO�������� 

 

1LQD�%DUGLQR�+DQVHQ��.LUVWHQ�)URP�

-HQVHQ��-DQQL�.ULVWLDQVHQ��0HUHWH�

3HWHUVHQ�RJ�.DULQ�%RGHYDO� 

3LD�6NRYPRVH��*LWWH�$UQXP��'RUWH�
6WRUP�0¡OOHU��.DULQ�%RGHYDO��RJ�
.LUVWHQ�)URP�-HQVHQ� 

,*3�-�%ULDQ�.ODULV�RJ�ILJXUDQW�)LQQ�
+DQVHQ� 

+ROGHW�WU QHU�KYHU�WRUVGDJ�NO������� 
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Følg også med på kredsens hjemmeside: 
 
https://www.dch-kreds4.dk/ 
 

Og i konkurrencedelen på klubmodul 

https://dchesbjerg.klub-modul.dk/
DCHKonkurrenceoverview.aspx 

.UHGVNRQNXUUHQFHNDOHQGHU����� 
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9 UG�DW�YLGH«���KYDOS��IRUWVDW 
Fortsat fra side 13 
 
Sundhedstjek af unghund 
Det er en god ide, at hunden tilses til et 
unghundetjek hos dyrlæge i alderen ca. 6-8 
måneder. 
Ved undersøgelsen får man råd om vækst, 
tandskift, fodring osv. Herved kan eventu-
elle problemer som f.eks. dobbelt tandsæt 
kan behandles i god tid. 
 
Tandpleje 
Tandskifte starter ved ca. 4 måneders alde-
ren, og de fleste hvalpe/unghunde har tabt 
sine mælketænder ved ca. 6 måneders al-
deren.   
 
Da hvalpe 
tygger i 
mange ting, 
er det vigtig 
at holde øje 
med, at de 
ikke knæk-
ker en mæl-
ketand.  
 
Hvis dette sker, er der risiko for infektion, 
og i værste fald skade på den kommende 
blivende tand, som er på vej frem. 
 
Hold også øje med om biddet er korrekt. 
Ved flere typer af fejlbid skal behandlingen 
påbegyndes, mens hunden er ung, så det 
ikke giver den udfordringer senere i livet. 
   
Hold øje med, under tandskiftet, at mælke-
tænderne falder ud, når de nye blivende 
tænder kommer frem. Især hos de mindre 
racer ses det hyppigt, at primært de lange 
hjørnetænder i både over - og undermund 
ikke falder ud. 
 

 
Hvis tænderne ikke skiftes normalt, kan 
hunde få dobbelt tandsæt, hvilket kan give 
udfordringer med det blivende tandsæt.  
 
Der vil simpelthen være pladsmangel til de 
nye tænder, eller de kommer til at stå me-
get tæt, hvilket både kan være en udfor-
dring i forhold til tandstilling samt give 
øget risiko for parodontose. 
Dette kan betyde, at mælketænder skal 
opereres ud, for at forhindre en forkert 
tandstilling og/eller parodontose omkring 
den blivende tand. 
 

Tandsten, sygdom i tandkødet og dårli-
ge tænder er meget hyppigt forekom-
mende problem hos hunde. 
Der er forskel på, hvor disponeret de 
forskellige racer er, for at få de forskel-
lige tandsygdomme.  
Specielt hos de små racer er det dog 
vigtig, at være på forkant allerede i en 
ung alder.  
 
Vi anbefaler daglig tandbørstning. 
Daglig tandbørstning giver rigtig gode 

resultater, da man fjerner bakterieholdige 
belægninger, som dannes på tænderne. 
 Hvis man ikke børster, bliver denne be-
lægning tykkere med tiden, og det vil blive 
til tandsten.  
Belægningerne giver ofte tandkødsbetæn-
delse, som med tiden kan udvikle sig til 
parodontose.  
Ved parodontose mister tanden sit fæste i 
kæben. Der opstår tandkødssygdomme og 
tab af kæbeknogle. I slemme tilfælde kan 
knogletabet blive så stort, at kæbe brækker.  
  
Ved en almindelig sundhedsundersøgelse 
kigger dyrlægen på hundens tænder, men 
hvis man skal undersøge for skader, slid,  
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tandsten, parodontose eller andre mund-
hulesygdomme er det nødvendigt, at hun-
den undersøges i fuld bedøvelse.  
 
Under bedøvelsen undersøges alle tænder 
og mundhule grundigt, og der tages tand-
røntgen, da mange tandsygdomme først er 
synlige på røntgenbilledet. 
 
Det er med hunde som med os mennesker. 
Hvis tænderne ikke bliver passet, er der 
risiko for alvorlige tandsygdomme med 
smerte til følge. 
Tandpleje er lige så vigtig en del af hun-
dens pasning som pelspleje, negleklip, 
korrekt fodring osv. 
Det er vigtigt at lære hvalpen, at få kigget 
tænder og børstet dem.  
Start når hvalpen er afslappet og væn den 
til at få kigget tænder.  
 
Som med alt andet håndtering - gå lang-
somt frem og sæt et mål om, at det skal 
være behageligt for hunden, så den forbin-
der det med noget godt.  
 
Find tandbørsten frem, og smør noget 
lækkert på og lad hunden slikke tandpa-
staen, leverpostej eller andet godt af bør-
sten de første gange.  
Så vil du hurtigt se, at hunden kommer 
helt af sig selv, når du finder tandbørste 
frem.  

 
Husk også at slutte af, med noget lækkert 
på tandbørsten eller beløn med godbidder.  
Når hunden har vænnet sig til tandbør-
sten, kan du begynde selve tandbørstnin-
gen. Børst få tænderne af gangen og så kan 
man øge antallet af tænder fra gang til 
gang i hundes tempo. Hvis den trækker 
sig, er du gået for hurtigt frem, og du må 
derfor starte langsomt forfra igen. Det er 
nemmest når den er afslappet efter træ-
ning eller gåtur. 
 
Brug evt. en hundetandpasta med lever/
kyllingesmag for den gode oplevelses 
skyld. Ellers kan du børste med vand, hvis 
du har en god tandbørste til formålet.  
 
 
Pleje og håndtering  
Det er meget vigtigt, at man allerede fra 
hvalp ligger et godt fundament til håndte-
ring. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fortsættes side 22 
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Fortsat fra side 21 
 
Håndtering af hunde giver desværre man-
ge hundeejere daglige udfordringer. 
 
Gennem hele hundens liv er der brug for 
håndtering af den i forskellige situationer 
og man slipper for en stresset/bange hund 
( f.eks. ved dyrlægebesøg) hvis man træner 
positiv håndtering lige så meget som alt 
andet træning. 
 
Håndtering kan bestå i at blive børstet, få 
klippet negle, tjekket tænder, få dryppet 
eller undersøgt ørerne, få tørret poter, få 
fjernet flåter og meget mere. 
 
Hunde er meget følsomme i forhold til 
berøring og fastholdelse, og oplever det 
ofte som ubehageligt. 
Men sådan behøver det ikke at være ষ� 
I dag findes der heldigvis mange gode 
artikler og videoer på nettet om positiv 
håndtering.   
 
Sygeforsikring  
Vi anbefaler, at du får din hund sygeforsik-
ret samtidig med den lovpligtige ansvars-
forsikring. 
Dette gælder uanset, hvilken race du har, 
eller hvad du skal bruge hunden til.  
Enhver hund kan blive ramt af sygdom 
eller komme ud for en ulykke, som gør, at 
der kan blive brug for udredning, røntgen, 
CT - scanning eller operation. 
 

 
Med en sygeforsikring kan du, i samråd 
med din dyrlæge, beslutte, hvilken be-
handling der er bedst for din hund, uden 
at skulle bekymre dig om økonomien.  
 
Der forefindes en hundeforsikringsover-
sigt på nettet, eller du kan få den hos de 
fleste dyrlæger, hvor der er overskueligt at 
se, hvilken forsikring der passer til jeres 
behov.  
 
Fodring 
Vær kritisk 
med dit valg 
af foder. 
Vækstperio-
den er en 
meget vigtig 
periode i din 
hunds liv! 
For at udvikle 
sig rigtig, skal 
din hvalp 
have en kost, der tager højde for dens reel-
le ernæringsbehov. 
Dermed sikrer du din hund de allerbedste 
livsbetingelser fremover.  
 
Gennem hele hundens liv bør man fodre 
den med et kvalitetsfoder. Herved kan 
man undgå ernæringsbetingede sygdom-
me. 
Hunden kan i perioder i livet have et sær-
ligt foderbehov – som f.eks. slankekost, led 
diæt, allergi-diæt, seniorkost, nyrediæt 
osv. 

9 UG�DW�YLGH«���KYDOS��IRUWVDW 

 

6NDO�GX�KDYH�HQ�VWDUWERJ��VNDO�GX�NRQWDNWH�GLQ�
WU QHU� 

6NDO�GLQ�VWDUWERJ�IRUQ\V��NRQWDNW�$QQLH�/LOOLH 
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Der er stor forskel på hvalpefoder til små 
versus store hunderacer.  
 
Du kan altid spørge din dyrlæge til råds, 
hvis du er i tvivl. 
 
Flåter 
Flåter er blevet en almindelig parasit i Dan-
mark. De lever stort set overalt - selv i vo-
res haver. Koncentrationen er dog størst i 
grønne områder. Her sidder de klar til at 
hæfte sig på et forbipasserende dyr eller 
mennesker.  
 
Flåtens bid kan give kløe, irritation og in-
fektion i huden.  
 
Flåten har 4 udviklingsstadier som er æg, 
larve, nymfe og voksen. De små larver og 
nymfer er så små, at man sjældent opdager, 
at de har bidt sig fast.  
Flåter kan også overføre smitte med mere 
alvorlige sygdomme som borreliose, anap-
lasmose, TBE virus. 
 
Du bør tage kontakt til din dyrlæge, hvis 
du oplever din hund har symptomer som 
feber, træthed, halthed, muskelsmerte osv. 
  
Livscyklus hos flåten afhænger af tempera-
tur og fugtighed.  
 
Frost slår ikke flåter ihjel, men de udvikles 
langsommere. De begynder at blive aktive 
så snart temp. er over ca. 2-5 grader.  
Man bør derfor også forebygge mod flåtan-
greb hele året. Specielt med de milde vint-
re, som vi har herhjemme.  
 
Skovflåten er den mest udbredte herhjem-
me, men vi må også forholde os til engflå-
ten, som er kommet til Danmark. Den kan  

 
fint overleve i frostvejr, og derfor er der 
reelt risiko for flåtbid hele året.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsættes side 24 
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9 UG�DW�YLGH«���KYDOS��IRUWVDW 
Fortsat fra side 23 
 
Lopper  
Lopper er den hyppigste parasit hos vores 
familiedyr i Danmark.  
 
Det er loppesæson året rundt inde i vores 
opvarmede huse.  
 
En loppe lægger mange æg, som falder af 
dyrets pels og lander i møbler, gulvspræk-
ker, tæpper, hvor de udvikler sig til larver 
og herefter nye lopper.  
 
De kan være i omgivelserne i uger og må-
neder, men er dit dyr behandlet, vil loppen 
ikke kunne suge blod og derfor ikke lægge 
æg.  
 
Lopper kan skabe en allergisk hudreaktion 
og overføre visse typer af bændelorm. 
Det anbefales, at støvsuge grundigt, vaske 
tæpper osv. da ca. 90 procent af æg, larver 
og pupper ligger i omgivelserne. Uanset 
hvilket stadie de er i, kan de ikke overleve 
en tur i støvsugeren. 
 

 
Hvis behandlingen på hunden ikke forsæt-
ter i en længere periode, bliver det svært at 
bryde cirklen og undgå nye loppe angreb i 
hjemmet. 
 
Beskyt din hund 
Der findes i dag flere sikre og effektive 
midler mod loppe og flåter.  
 
De fleste i tablet form, velsmagende som en 
godbid. De er derfor nemme at give hun-
den. 
Forebyggelse er den absolut sikreste måde, 
hvorpå du undgår lopper i hjemmet og 
beskytter din hund mod flåtsygdomme.  

Redaktørens kommentarer: 

Tak til Helle for dette glimrende materiale, 
som kan inspirere nye (og gamle) hunde-
ejere.  
 
Alle emner er behandlet ud fra sundheds-
faglige politikker på Anicura Varde Dyre-
hospital.  
 

 
I et af de næste numre af Poten bringes det  
sidste af Helles materiale - dette handler 
om nytårsangst mm. 
 
Vil du vide mere om hvalpe, så læs f.eks. 
Landsbladet -  kan findes her: 
 
https://www.dch-danmark.dk/dch-
bladet-2020 
 
Og der findes også god info her; 
 
https://www.dch-danmark.dk/
hvalpesiden--indledning 



 25         SRWHQ         

 

7LO�NDPS�PRG�PXOGYDUSHQH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstje-

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

Af Janni Kristiansen 

 
Hvis du undrer dig lidt over, hvorfor der er 
så mange pletter med jord på trænings-
arealerne, så er forklaringen, at vi har be-
sluttet at prøve en ny strategi for at komme 
alle muldvarpeskud til livs….. 
 
Vi har hyret et firma til at fjerne muldvarpe 
og/eller mosegrise, herunder afrette de 
skud, der er i plænerne. 
 
Vi har indtil videre hyret ham for 2021 og 
2022, og han styrer selv opfølgning og be-
kæmpelse og har det håb, at der med tiden 
bliver færre og færre. 
 
Den største modstander er naturligvis, at 
muldvarpene og mosegrisene ikke bliver 
bekæmpet i naboarealerne…. 
 

 
 
Derfor vil vi nok altid have et vist omfang 
af muldvarpe/mosegriseskud. 
 
Men vi håber det bedste og er klar til at 
bruge ham i flere år, hvis ellers vi er tilfred-
se med samarbejdet og resultatet. 
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dƌčŶĞƌ�ͬ�ĨƆů  důĨ͘�Ŷƌ͘  ,ŽůĚ 

�ŶŶĞƩĞ�DĂƚŚĞƌ Ϯϰ�ϮϬ�ϱϴ�Ϯϴ  �-ŬŽŶŬ 

�ŝƌƚŚĞ��ĞĐŚ�:ƆƌŐĞŶƐĞŶ Ϯϳ�ϭϭ�ϰϬ�ϭϳ  �-ŬŽŶŬ 

�ƌŝĂŶ�<ůĂƌŝƐ ϮϬ ϰϬ�ϴϭ�ϵϲ  /'W��ŽŐ�ƚĞŵĂŚŽůĚ 

�ĂƌůŽ�,ĞƌŵĂŶƐĞŶ ϮϬ�ϭϬ�ϭϱ�ϵϲ  �-ŬŽŶŬ 

�ĂƌƐƚĞŶ�<ƌŝƐƚĞŶƐĞŶ ϯϭ�Ϯϯ�ϴϬ�ϵϭ  >ǇĚŝŐŚĞĚƐŚŽůĚ 

�ŽƌƚĞ�^ƚŽƌŵ�DƆůůĞƌ Ϯϲ ϭϵ�Ϯϴ�ϲϰ  ZĂůůǇ�ŽŐ�ƵŶŐŚƵŶĚĞ 

&ŝŶŶ�,ĂŶƐĞŶ ϳϱ�ϭϲ�ϳϰ�ϯϱ  /'W 

'Ğƌƚ��ĚŽůĨƐĞŶ Ϯϭ Ϯϳ�ϳϲ�Ϭϵ  >ǇĚŝŐŚĞĚƐŚŽůĚ 

'ŝƩĞ��ƌŶƵŵ Ϯϴ ϵϰ�ϮϮ�Ϯϰ  hŶŐŚƵŶĚĞ 

:ĞƩĞ�EǇďŽ��ŶĚĞƌƐĞŶ Ϯϴ�ϭϱ�ϴϵ�ϳϱ  �-ŬŽŶŬ� 

:ĂŶŶŝ�<ƌŝƐƟĂŶƐĞŶ Ϯϴ�ϲϬ�ϭϯϵϬ  ,ǀĂůƉĞ� 

<ĂƌŝŶ��ŽĚĞǀĂů ϱϭ�ϲϭ�ϱϲ�Ϯϲ  ,ǀĂůƉĞͬƵŶŐŚƵŶĚĞ 

<ŝƌƐƚĞŶ�&ƌŽŵ��ŶĚĞƌƐĞŶ ϮϮ�ϯϴ�ϳϬ�ϰϳ  ,ǀĂůƉĞͬƵŶŐŚƵŶĚĞ 

>ŽŶĞ��ǁŝƐůĞƌ ϮϮ ϳϱ�ϯϵ�ϭϰ  &ĂŵŝůŝĞŚƵŶĚĞ-ŚŽůĚ 

DĂũŬĞŶ�^ƆƌĞŶƐĞŶ ϱϭ�ϲϮ�Ϭϱ�Ϭϱ  ZĂůůǇ� 

DĂƌŝĂŶŶĞ��͘�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ Ϯϱ�ϳϰ�ϭϭ�ϴϭ  ,ǀĂůƉĞͬƵŶŐŚƵŶĚĞ 

DĞƌĞƚĞ�DƆůůĞƌ�WĞƚĞƌƐĞŶ ϰϮ�ϯϭ�ϰϳ�ϮϬ  ,ǀĂůƉĞ 

DŝĐŚĂĞů�EŝĞůƐĞŶ Ϯϯ�ϴϴ�Ϭϵ�ϱϰ  EŽƌĚŝƐŬ�^ƉŽƌ 

EŝŶĂ��͘�>ĂƵŐĞƐĞŶ Ϯϴ ϳϯ�ϴϭ�ϲϱ  ,ǀĂůƉĞ 

WŝĂ�^ŬŽǀŵŽƐĞ ϮϮ�ϯϴ�ϴϮ�ϯϵ  hŶŐŚƵŶĚĞ 

^ǀĞŶĚ��ĂŐĂĂƌĚ�:ĞŶƐĞŶ Ϯϵ�ϲϲ�ϵϵ�ϲϱ  ZĂůůǇ 

dŝŶĞ�sĂůĞŶƟŶ Ϯϳ�ϭϮ�ϳϴ�ϯϰ  �-ŬŽŶŬ 

�ĞƫŶĂ�<ũčƌŐĂĂƌĚ� ϱϭ�Ϯϲ�Ϭϭ�ϮϬ  &Ɔů� 

�ŚƌŝƐƟŶĂ�'ĂĚ��ůĂƵƐĞŶ ϯϬ�ϮϬ�ϳϲ�ϵϯ  &Ɔů� 

7U QHUH�RJ�I¡O�L�'F+�(VEMHUJ 
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Af Janni Kristiansen 

100 spørgsmål og svar om din nye 
HVALP 

Bog af Lise 
Bang Hansen – 
en anmeldelse 
I forordet skri-
ver Lise Bang 
Hansen, at hun 
har skrevet den-
ne komprimere-
de bog for at 
hjælpe kom-
mende eller 
nuværende nye 
h v a l p e e j e r e 
godt fra start. 
 
Og lad det være 
sagt med det samme – begge dele er lykke-
des.  
 
Det er en komprimeret bog, struktureret 
sådan at der er et spørgsmål med tilhøren-
de svar pr. side, hvilket gør bogen letlæse-
lig og overskuelig – og nem at slå op i ef-
terfølgende. Et stikordsregister gør det 
også let at finde et konkret emne.  
 
Eksempler på emner, der behandles i bo-

gen, er  
 
”Hvad er det vigtigste, hvalpen skal lære”, 
”Hvordan lærer vi hvalpen at være ren-
lig”,  
”Hvordan får vi ham til at holde op med 
at bide”,  
”Hvordan får vi ham til at holde op med 
at ødelægge ting?”,  
”Hvornår skal vi starte på hvalpetræ-
ning?”  
 
Læg hertil emner som flåter, hjerteorm, 
kastration, vaccinationer, dyrlægebesøg, 
udfordringer med unghunde m.fl., så har 
man et indblik i, hvor mange forskellige, 
relevante emner, der rent faktisk berøres i 
bogen. 
 
Bogen indeholder rigtig meget god infor-
mation. Skrevet i et lettilgængeligt sprog 
uden alt for mange tekniske udtryk.  

 
Gennem hele bogen udtrykker forfatteren 
sin passion for hunde og hundevelfærd, og 
det er mit indtryk, at det er et oprigtigt 
ønske om at hjælpe hvalpeejere til en god 
forståelse og undgå faldgruber og mulige 
fejltagelser, der bærer projektet. 
 

 
 

Fortsættes side 28 

%RJDQPHOGHOVH 
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%RJDQPHOGHOVH�-�IRUWVDW 
Fortsat fra side 27 
 
Ganske få steder i bogen løber passionen 
lidt af med forfatteren, og det bliver lidt for 
”politisk” - f.eks. i forhold til vaccinatio-
ner/titertest, flåter/orm, løse hunde og 
kastration.  
 
Ikke at det ikke er vigtige emner, men det 
ville være nok at omtale disse kort og nøg-
ternt, og så måske bruge lidt mere spalte-
plads på, hvor vigtigt det er, at lade hun-
den få masser af ro og hvile, og hvor vig-
tigt det er at lære hjemmets børn at omgås 
en hund, og i særdeleshed en hvalp. Disse 
emner berøres, men i min optik lidt for 
overfladisk. 
 
Et gennemgående synspunkt i bogen er, at 
det er vigtigt at finde sig en god hundetræ-
ner – her vil man kunne få meget hjælp og 
vejledning… det er et synspunkt, man som 
instruktør på hvalpehold kun kan have 
sympati for ͦ�– alene af den grund, at det 
er rigtigt. 
 
Bogens målgruppe er som udgangspunkt 
nye hvalpeejere - men også mere erfarne 
hundeejere, der har glemt, hvordan det er 
at få en ny hvalp i huset. Bogen appellerer 
til, at man læser bogen, før man anskaffer 
sig en hvalp, og man så efterfølgende kan 
bruge bogen i hverdagen.  
 
Derfor kan man nu sagtens med udbytte 
læse bogen, når hvalpen er bestilt eller 
hentet….  
 
Personligt er jeg nu på min 3. hund. Nyeste 
skud på stammen var 5 mdr. gammel, da 
jeg læste bogen, og jeg fik som sådan ikke 
en masse ny viden, men jeg sad og tænkte 
gang på gang, at ja, det er rigtigt, og ja, det 
er vigtigt at tage hensyn til osv.   

 
 
Samtidigt genkendte jeg rigtigt mange af 
spørgsmålene fra de hvalpehold, jeg gen-
nem tiden har været instruktør for. Og jeg 
vil tro, at en garvet hundefører på hvalpe-
indkøb vil kunne få mange ”nå ja, det skal 
jeg da også huske” oplevelser af at læse 
bogen.  
 
Kun ganske få steder bl.a. ved omtale af 
hundeskove og forfatterens holdning til 
løse hunde er jeg ikke helt enig … men vi 
behøver jo heller ikke alle altid at være 
enige om alt ষ 
 
Konklusionen er, at dette er en god bog 
med masser af god og brugbar viden. 
Samtidigt er den let læst og god efterføl-
gende at vende tilbage til/slå op i.  
Den kan med sikkerhed anbefales til alle 
(nye) hvalpeejere. 

Om forfatteren: 
Lise Bang Hansen er klassisk uddannet 
dyrlæge, men praktiserer også alterna-
tive behandlingsformer som akupunk-
tur og homøopati.  
Det er som sådan ikke den viden, hun 
bruger mest i bogen, selvom emner om 
dyresundhed naturligt kommer op.  
 
Lise er en varm fortaler for at begrænse 
kemi i bekæmpelse af flåter o.l., ligesom 
hun er meget optaget af, hvordan og 
hvorfor hunde vaccineres – herunder 
forskelligheden i forskellige dyrlægers 
anbefalinger. 
 
Bogen udgives af forlaget Indblik. Bo-
gen er forfatterens anden bog. Den før-
ste ”Giv din hund og kat et sundt liv” 
er med mere vægt på livsstil og be-
handlingsformer 
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%HVW\UHOVH 
 
)RUPDQG� %ULDQ�.ODULV EULDQ#NODULV�LQIR ��������� 

1 VWIRUPDQG� $QQLH�/LOOLH� DQQLH�HVEMHUJ#JPDLO�FRP ���������� 

.DVVHUHU� -DQQL�.ULVWLDQVHQ� MDQQLNULVWLDQVHQ#JPDLO�FRP ��������� 

6HNUHW U� $QQLH�/LOOLH DQQLH�HVEMHUJ#JPDLO�FRP ���������� 

�YULJH�� +HOOH�3XJJDDUG� KSP#RV�GN ���������

  .DUVWHQ�.RUVJDDUG NDUVWHQ#I-D�GN ��������� 

 'RUWH�6WRUP�0¡OOHU GRUWHBVWRUP#KRWPDLO�FRP� ��������� 

 -DQH�*DG�-DNREVHQ MDQH����#HVEMHUJNRPPXQH�GN ��������� 
 

8GYDOJ�RJ�NRQWDNWHU 
7U QLQJVOHGHU�  

 %ULDQ�.ODULV EULDQ#NODULV�LQIR ��������� 

.RQNXUUHQFHOHGHU� 

 'RUWH�6WRUP�0¡OOHU GRUWHBVWRUP#KRWPDLO�FRP� ��������� 

.DQWLQHOHGHU� -DQH�*DG�-DNREVHQ MDQH����#HVEMHUJNRPPXQH�GN ��������� 

5HQJ¡ULQJVOHGHU�  

 $QQH-%HOOH�%ULQFN DQQH-EHOOH#HVHQHW�GN ��������� 

$NWLYLWHWVXGYDOJ��KHUXQGHU�0DUE NGDJHQ� 

 .DUVWHQ�.RUVJDDUG NDUVWHQ#I-D�GN ��������� 

 +HOOH�3XJJDDUG KSP#RV�GN ��������� 

+XQGHDGI UGVNRQVXOHQW� 

 %ULDQ�.ODULV EULDQ#NODULV�LQIR ��������� 

$UHDOHU��NOXEKXV�RJ�PDWHULHO� 

 .DUVWHQ�.RUVJDDUG NDUVWHQ#I-D�GN�  ��������� 

 &DUVWHQ�.ULVWHQVHQ FNULVWHQVHQ#RXWORRN�GN ��������� 

*U VVOnQLQJ� +HOOH�3XJJDDUG KSP#RV�GN� 

+XQGHQV�GDJ�  1LQD�%��/DXJHVHQ EDUGLQRBKDQVHQ#KRWPDLO�FRP ��������� 

 &DUOR�+HUPDQVHQ�RJ�/RXLVH�.ULVWHQVHQ 

)HVWXGYDOJ� .ULVWLQH�+DQVHQ VXSHUBNUL]]LH��#KRWPDLO�FRP  ��������� 

 /RXLVH��OOJDDUG�%��3HGHUVHQ�RJ�1LQD�%DUGLQR�/DXJHVHQ 

3RWHQ��KHUXQGHU�DQQRQF¡UHU� 

 -DQQL�.ULVWLDQVHQ� MDQQLNULVWLDQVHQ#JPDLO�FRP ��������� 

+MHPPHVLGHQ��NOXEPRGXO�RJ�PDLO� 

 %ULDQ�.ODULV PDLO#GFKHVEMHUJ�GN ��������� 

+XQGHI¡UHUZHHNHQG� 

 %LUWKH�%�-¡UJHQVHQ ELUWKHRVNDU#KRWPDLO�FRP ��������� 

 7LQH�9DOHQWLQ WLQHWYDOHQWLQ#JPDLO�FRP ��������� 
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.DOHQGHU����� 

5HW�WLO� QGULQJHU�IRUEHKROGHV«�� 

)RUVDPOLQJVIRUEXG�PP�NDQ�MR� QGUH�DOW�PHG�NRUW�YDUVHO«� 

 

����-��-��� +XQGHI¡UHUGDJ�L�.UHGV�� 

 

����-[[� )RUHGUDJ�´IUD�KYDOS�WLO�YRNVHQ´�IOHUH�JDQJH�L�  

  O¡EHW�DI�nUHW��3ODQHQ�NRPPHU�VHQHUH��I¡OJ�PHG�

  Sn�KMHPPHVLGHQ 

*HQHUHOW� +ROG�¡MH�PHG�)DFHERRN��KMHPPHVLGH�RJ�PDLO 

9LJWLJH�VLGHU 
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: Her 
findes også gode artikler. 
 

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  

 
Herudover kan man gå på DCH Danmarks 
hjemmeside eller facebookside og finde en 
masse info. 
 
Et specielt godt link for alle er 
 

https://dch-danmark.dk/dch-bladet-
12021 

 
Her er link til seneste nummer og separat 
link til tidligere numre af  landsmedlems-
bladet. Heri er der mange meget brugbare 
artikler, bl.a. omkring hvalpe og træning 
heraf, men også mange andre interessante 
emner. 
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