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Redaktøren har ordet. 
 
Årets generalforsamling er overstået - og 
vi fik et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrel-
sen har holdt konstituerende møde, se side  
30 samt referat på hjemmesiden. 
 
Brian blev genvalgt som formand for sid-
ste gang - så alle bedes overveje, om de - 
eller en de kan stå inde for - er et nyt for-
mandsemne om 1½ år. 
 
Selv om Helle afgik som bestyrelsesmed-
lem, fortsætter hun som formand for græs-
teamet. Tak for det. 
Carlo har tilsluttet sig teamet. 
 
Vi er endelig kommet i gang med konkur-
rencer. Og vi er da rigtigt kommet i gang - 
det myldrer med gode resultater og opryk-
ninger.  
Der er også fuld gang i træningen i hele 
klubben på alle hold. Alle er glade for at 
være ude af de værste corona-skygger. 
 
Læs endelig indlæg af Jette på side 22. 
Hun er jo prototypen på en frivillig - jeg 
kunne som redaktør ikke have ønsket mig 
et bedre indlæg med vægt på hendes tak-
nemmelighed for det, hun får i klubben. 
 

 
 
Jeg havde lovet at bringe 2. og sidste del af  
det glimrende materiale ”værd at vi-
de....hvalp” fra Helle Puggaard/Anicura. 
Dette bliver desværre først bragt næste 
gang. 
 
God sommer til jer alle. 

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

FORSIDE  
 

Kelpien Asti er en dygtig hund, og hun 
har sig en dygtig hundefører.  
Det er ikke så tit, der dukker nye E-hunde  

 
op, men igen fra 2021 har vi en ny i DcH 
Esbjerg.  
Læs også artiklen side 10-11. 

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
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Forsidekommentar Side 2 

Redaktøren har ordet Side 2 

Referat generalforsamling 28.05.2021 Side 4-5-6 

Vandrepokaler 2020 Side 7 

Side 9-hunden Side 8-9 

Debut i A-klassen - og hattrick Side 10-11 

Udvalgte oprykningsresultater Side 12 

Oprykninger 2021 Side 13 

Andre udvalgte resultater Side 14 

Hvalpepakker Side 14 

Træningstider Side 16-17 

Kredskonkurrencekalender 2021 Side 18 

Nyt flag Side 18 

E-konkurrence 14.03.21 Side 20-24 

Fælles gåtur i Ho Side 25 

DcHs eftersøgningstjeneste Side 25 

Trænere og føl i DcH Esbjerg Side 26 

Dommerpraktik-dage Side 27 

Hundeførerdag i kreds 4 Side 28 

Hundeførermærker 2020 Side 28 

Bestyrelse og udvalg Side 30 

DcH Esbjergs kalender Side 31 

Vigtige sider at følge... Side 31 

Deadline til næste blad: 15. august 2021 
 

Spørgsmål, ideer, annoncer, input mm. sendes til  

jannikristiansen@gmail.com 

HUSK:   DET ER DINE INPUT, DER TEGNER BLADET !!! 
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Af Annie Lillie 

 

Årets generalforsamling blev udsat pga. 
corona og nu afholdt den 28/5 2021. 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jette Nybo Andersen 
som dirigent, og der var ingen modkandi-
dater. Hun konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt, dog sent pga. 
corona. 
 
Valg af stemmetællere 
Birthe Jørgensen og Carsten Kristensen 
 
Årsberetning ved formanden: 
Endnu et år er gået og det har været et no-
get usædvanligt år med alle de udfordrin-
ger der fulgte i kølvandet på pandemien.  
 
Men vi har faktisk klaret det ret godt i DcH 
Esbjerg alligevel og det synes jeg godt vi 
kan tillade os at være stolte af – det er jeg i 
hvert fald!  
 
Med en ekstra ordinær indsats fra nogle 
instruktører og en generel god og stor om-
stillingsvilje fra alle er vi alligevel kommet 
rigtig godt i mål. Dette både økonomisk 
(nærmere ved kasserer), på medlemstal og 
resultater på banerne. 
 
Som en rigtig god ekstra indsats, deltog vi i 
årets ”Sommersjov for børn” ved kommu-
nen. Denne indsats blev flot båret af Jette, 
Pia og Janni. Det gav ekstra godt, bl.a. gr. 
corona puljen. 
 
Hvis vi lige piller corona skallen af, så kan 
vi vist godt sige at det har været endnu et 
fantastisk år for DcH Esbjerg. 
 
Bestyrelse  
Der kom en ny bestyrer ind – Dorte Storm,  

 
som gør en rigtig flot indsats for klubben. 
Tak for det! 
Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for et 
dejligt positivt stykke arbejde og et fint 
samarbejde. Vi er ikke altid 100% enige, 
men det fungerer  rigtigt fint – tak skal I ha.  
 
Faktisk gør I alle et rigtig flot stykke arbej-
de på hver jeres ansvarsområder – det er 
fantastisk dejligt at vide at jeg kan være 
helt rolig ved at ”jobbet” bliver gjort på alle 
poster. 
Helle synes desværre det er tid til at trække 
sig. Det er lidt ærgerligt, men TAK for din 
indsats – jeg håber ”fritiden” kommer dine 
egne hunde til gode. 
 
Anlæg og klubhus 
På træningsanlægget fik anlagt en sti som 
leder os igennem/forbi den ofte meget 
våde bane 1. Det er rigtig godt.  
 
Udvidelsen af lysanlægget nåede desværre 
ikke i gang før ”regnsæsonen” så det har vi 
til gode endnu. 
 
I klubhuset har vi bygget lidt om. Vi har 
fået sponseret en opvaskemaskine gennem 
mit arbejde. Den er installeret af underteg-
nede med hjælp til vand af Rene Sørensen 
og El ved Gert Adolfsen. Samtidig vil vi 
flytte rengøringsartiklerne ud i et nyt skab 
bag køkkenet. 
Udfordringerne med at EL slår fra i klub-
huset er forhåbentlig også løst. Igen ved 
hjælp af Gert. 
 
Frivillig arbejde  
Når jeg nu er i gang med at takke – så skal 
der selvfølgelig lyde en stor tak til alt det 
frivillige arbejde, der ydes derude. Den 
uegennyttige indsats, der ydes, synes jeg er 
rigtig flot. Tak til alle som har ydet en ind 

Referat generalforsamling 
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Referat gen.forsamling - fortsat 

 
sats for foreningen.  
Jeg håber at alle er friske og klar til igen at 
tage fat, når vi igen kan lave ekstra aktivi-
teter som Marbæk dagen, hundens dag 
o.lign. 
 
Instruktører   
Vore instruktører yder et fantastisk ”job” 
ude på banerne, og det betyder også, at 
søgning på træning hos os stiger og stiger. 
Det kommer af det gode omdømme, vi får 
skabt. Det er så godt og noget som vi kan 
være rigtig stolte af.  
 
Det betyder så desværre også, at pladserne 
på vore hold bliver revet væk og mange 
bliver skuffet over ikke at kunne få plads 
på et af vore hold.  
Denne udfordring kan kun løses ved flere 
instruktører, så vi er ”på jagt” efter nye 
instruktører. 
Meld ind til træningsledelsen, når I ser 
egnede kandidater.  
 
Pt har vi 2 føl klar til at komme igennem 
IGU (instruktør grund uddannelse), som 
vi håber kan blive afviklet helt eller delvist 
i 2021 
 
Konkurrence   
Denne del har været hårdt 
ramt af corona, med alt for 
mange aflysninger. Herunder 
et aflyst DM. Vore konkurren-
ce hundeførere tørster efter at 
”komme på græs” igen. Det 
håber vi åbner mere op i 2021. 
 
Vore 4 visionære punkter, er 
stadig den overordnede vision 
og tråd igennem vor forenings 
aktiviteter. Og de giver god 
værdi til foreningen, og som  

 
nævnt en stor søgning på træning hos os. 
Vi blev overhalet af Kolding, og endte på 
en placering som Danmarks 4. største DcH 
forening med 233 medlemmer – det kan og 
bør vi godt være stolte af!  Og tillykke til 
DcH Kolding.   
 
DcH kreds og lands. 
Begge hårdt ramt af restriktioner og aflys-
ninger. 
 
På kredsplan er vi fortsat repræsenteret 
med 2 Esbjerg folk i kreds-bestyrelsen, hhv 
for Rally og for Hundeadfærdskonsulenter 
– Dorte Storm og jeg. 
Kredsen er også ramt af restriktioner, så 
fysiske møder er også aflyst her. 
 
DcH Esbjerg - Fremtiden  – vi skal fortsat 
udvikle os/foreningen. Jeg synes også, at 
vi er på rette vej, så vi fortsætter det gode 
arbejde.  
Instruktør kapaciteten er stadig vor akil-
leshæl som sætter grænser for hvor meget 
vi kan udbyde. Så hvis vi skal kunne ud-
byde mere, så skal vi have flere dygtige, 
engagerede og motiverede Instruktører. 

     
                Fortsættes side 6       
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Referat gen.forsamling - fortsat 

Fortsat fra side 5 
 
Jeg vil slutte med at sige ’Tak for 2020 - 
håber at 2021 må blive endnu bedre 
 
Taget til efterretning. 
 
Regnskabsaflæggelse v/kasserer 
Budgetafvigelser i hovedtræk: Vi fik flere 
medlemmer end budgetteret. Vi har ikke 
afholdt så mange konkurrencer, pga. coro-
na. Hundefører-weekenden blev udsat. Der 
har ikke været afholdt så mange kurser. 
Flere annoncer og færre tryk af klubblad. 
Vi har afholdt sommersjov (ekstraordinært 
pga. corona), tilskud fra DGI/staten pga. 
corona og donation fra fond øremærket til 
den nye sti. 
Vi har p.t. en egenkapital på 414 tus. kr.  
 
Fremlæggelse af budget til orientering v/
kasserer 
Taget til efterretning. Anmodning om, at 
der afsættes lidt flere penge til hundefører-
weekenden. 
 
Fastlæggelse af kontingent 2022 
Kontingentet er uændret i 2022 
 
Indkomne forslag  
Ingen 
 
 
Valg af formand 

Brian Klaris genvalgt. 
 

 
 
Valg af kasserer 

Ikke på valg. 
 
Valg af kasserersuppleant  
Tine Valentin genvalgt 
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Karsten Korsgaard genvalgt 
Helene Sjørup valgt. 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

 Majken og Merete genvalgt. 
 
Valg af 2 revisorer (hvert år)  
Carlo genvalgt 
Sabine valgt 
 
Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år) 
Gert valgt. 
 
Eventuelt 
Der blev takket for formandens indsats. 
Formanden stopper efter denne periode 
(1,5 år), så medlemmerne opfordres til 
overveje at stille op til formandsposten. 
 

 
  
 
 
  

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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Vandrepokaler 

Af Annie Lillie  
 
Ved generalforsamlingen blev årets van-
drepokaler uddelt. 
 
C-klassen 
1. pladsen ved klubkonkurrence:  
Christina Gad Clausen og Bella 
2. pladsen ved klubkonkurrence:  
Helene Sjørup og Cooper 
Bedste gennemsnit over 3 konkurrencer: 
Karsten Korsgaard og Morgan 
Bedste gennemsnit i året:  
Karsten Korsgaard og Morgan 
 
B-klassen 
1. pladsen ved klubkonkurrence:  
Kirsten From Jensen og Zazu 
2. pladsen ved klubkonkurrence:  
Dorte Storm Møller og Tesla  
Bedste gennemsnit over 3 konkurren-
cer: Dorte Storm Møller og Tesla 
 
A-klassen 
1. pladsen ved klubkonkurrence:  
Bettina Kjærgaard og Enci 
Bedste gennemsnit over 3 konkurren-
cer: Ikke nok konkurrencer pga. corona 
Bedste gennemsnit i året, når de andre 
pokaler er uddelt:  
Ikke nok konkurrencer pga. corona 
 
E-klassen 
1. pladsen ved klubkonkurrence:  
Birthe Bech Jørgensen og Jerry 
Bedste i øvelse Eftersøgning ved klubkon-
kurrence: Birthe Jørgensen og Jerry 
 
Rally 
1. pladsen ved klubkonkurrence:  
Majken Sørensen og Asti  
Bedste gennemsnit over 3 konkurrencer: 
Trine Bohnensach Ebbesen og Keelah 
        

 
Helene, C 
 
 
             Karsten, C 

 
Dorte, B      
 

  
             Bettina, A 
 
 

 
 
Birthe, E 
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Af Kasper Bechmann 
 
Halløjsa. Ja som I nok læste i sidste num-
mer, så fik jeg denne her opgave af min 
småtossede og glade veninde Utopia 
(hund som ejer), hende den langbenede 
med det lange skæg. Nå, men jeg er ikke 
som alle andre, så jeg har skrevet en sang. 
Melodi: Gasolin: ”Hva` gør vi nu, lille du” 
  
-Jeg kom til verden på Rødding dyrehospi-
tal 
-min menneskemor var tosset 
-min menneskefar var normal     
-men da hun kørte væk , 
sagde far til mig  
-Hvad gør vi nu, lille du.? 
  
Ej, jeg stopper, sangskri-
ver bliver jeg nok ikke, 
men hvad gør det, når jeg 
er verdens bedste hund. 
Nå, men der stod vi, mig 
og far. Jeg tænkte, at nu 
var min plan lykkedes, så 
måtte jeg heller stoppe 
med at gnave i alle fodpa-
nelerne, så det gjorde jeg 
fra dags dato.  

Nu troede jeg, at min plan var fuldført, 
evig tid på ryggen i sofaen. Jeg manglede 
dog lige at overtage sofaen, men det skulle 
nok komme. Men min plan gav bagslag; 
nu steppede far vores træning op, på trods 
af at jeg var den dårligste hvalp på hvalpe 
holdet i Ribe (far har det på papir). 

 
 
Jeg troede han havde fundet ud af, at al 
den træning ikke hjalp. Men sommerferien 
var ovre, og vi begyndte på hvalpe forsæt-
ter holdet. Jeg blev virkelig god til at char-
mere mig ind ved instruktørerne, men lige 
lidt hjalp det, far synes vi skulle have et 
hold mere: begynder lydighed.  
 
Hvad var der blevet af fars ide om, at jeg 
skulle være en familiehund, kun et hvalpe-
hold og ikke mere. Jeg følte virkelig, jeg 
havde skudt mig selv i poten, og som om 

min elendighed ikke var 
stor nok, så synes nogle af 
de der instruktører, der 
var i klubben, at far skulle 
være en af dem.  
 
Så ikke nok med, at jeg 
går til begynder lydigheds 
træning, men nu skulle jeg 
også til at sidde i bilen 
hele weekender, fordi far 
skulle blive klogere på 
hundetræning.  
 

Mellem os, så har det overhovedet ikke 
hjulpet, han er lige så tung at danse med 
endnu, men det har I nok bemærket.  
 
Jeg har indtaget sofaen, så hvem tror I, 
der træner hvem herhjemme, det er den 
4 benede, der bestemmer. Men vi kom 
ud og så en masse træningsbaner, og jeg 

hørte en masse klog snak om hunde, og far 
troede nu, han var så klog på hunde, at vi 
ikke behøvede at træne sammen med an-
dre, så det gjorde vi noget tid og var afsted 
på nogle kurser en gang imellem. Det mest 
tossede, han bød mig, var ”Dog Dance”, 
ved I hvad, vi kan faktisk et par trin end 

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 
nu, og hvis I spørger pænt, så vil det gamle 
fjols gerne vise de forbudte trin, og jeg må 
jo heller hjælpe ham, så han ikke bliver 
helt til grin.  
 
Nå men tiden gik, så mente det gamle fjols, 
at vi skulle til at gå til konkurrencer, fordi 
han havde tilmeldt os noget, det hed 
”Vandel kursus” - han måttet have slået 
hovedet. Nå men vi var ude og konkurrere 
3 gange, og vi kunne lige så godt have 
genbrugt papiret fra hvalpe holdet, vi var 
stadige de dårligste.  

Så kom tiden til 
Vandel, en uge 
med træning 
morgen middag 
og aften, jeg var 
døden nær, så 
meget træning, 
og så skulle jeg 
dele værelse 
med 3 hunde, 
som intet vidste 
om lydighed, 

sådan nogle agilityhunde, som far havde 
lokket med.   
De blev faktisk ret gode til det. Men det 
var faktisk ret fedt at være på Vandel, og 
vi var slet ikke så dårlige alligevel. Jeg 
lærte at stjæle de kegler, som står i hjørner-
ne af banen, og når jeg gør det, står far og 
råber og skriger og trækker sig i håret, så 
det gør 
jeg stadig 
en gang 
imellem 
bare for 
at vise, 
hvem der 
bestem-
mer.  

 
Så havde far hørt om noget, der hedder 
IGP, som man kunne prøve i Esbjerg, så  
det synes han, vi skulle prøve. For dem der 
ikke ved, hvad IGP er, så er det noget med 
at gø ad en grim mand og bide lidt i ham, 
men han var så grim, at det turde jeg ikke 
første gang, jeg var der.  
Når I ser ham, så forstår I mig godt, men 
anden gang der havde jeg mod til det, og 
der var faktisk rigtig sjovt, selv om der 
også er lydighed i det.  
 
Far blev glad for Esbjerg, selv om der lug-
ter lidt af fisk, så vi blev tilmeldt C konkur-
renceholdet, og nu er vi faktisk B hund. Jeg 
kan ingen forskel mærke, men far er stolt 
over det, og min pokal står foran alle hans 
traktortræk pokaler, så et eller andet har 
jeg da gjort rigtig.  
 
Nå men her i foråret havde jeg en afløser 
på, så far kunne få stillet sin lyst til at træ-
ne hund, sådan en høj ranglet hund lidt 
hurtigere end mig. Han hedder Morgan, så 
jeg giver pivbolden videre til Morgan og 
hans far Karsten.  
 
Hov jeg har da helt glemt at fortælle, hvem 
jeg er: Mit navn er Diesel, jeg er Stafford-
shire Bull Terrier, folk kalder mig tit en 
kamphund, men jeg har altså ikke været i 
hæren; far siger jeg er en muskelhund, 
selvom jeg ikke har sat mine poter i et mo-
tionscenter. Nå, men jeg bliver 7 til novem-
ber og bor sammen 
med Kasper i en lille by 
lidt øst for Ribe.  
 
Vi ses på træningsba-
nerne, poteklask fra 
Turbo Diesel                                                                
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Debut i A-klassen... 

.Af Majken Sørensen 

 
...og hattrick  

 
I år skulle Asti og jeg endelig ud og prøve 
kræfter med konkurrencer i A-klassen; 
sidste år var det ikke rigtig en mulighed på 
grund af COVID-19, og derudover blev 
Asti også mor til 7 skønne hvalpe.  
 
Vores debut fandt sted i Haderslev den 21. 
marts. Trods et par uheldige missere i 
gruppedæk og i sit-øvelsen fik vi alligevel 
en overbevisende halv oprykning til E-
klassen og en 1. plads.  
 
Det var virkelig fedt endelig at komme ud 
og prøve kræfter med det, som vi havde 
trænet hen imod i længere tid. Særligt at 
prøve en hel ukendt eftersøgning var 
spændende og en stor sejr, når resultatet 
også blev til rene 10-taller i den øvelse. 
Sporet klarede vi også rigtig flot trods en 
kraftig vind, som drillede de andre deltage-
re.  

Vores anden konkurrence fandt sted i Bro-
ager den 11. april og hold op, hvor var vej-
ret imod os. 
 
Vi havde både sne, slud, regn og blæst.  
 
 

 
 
Flere af øvelserne udover sporet fandt sted 
på en meget mudret mark, hvilket også 
satte sit tydelige præg på pointene i de 
øvelser.  
 
Vi prøvede igen kræfter med en fremmed 
og anderledes eftersøgningsbane, og denne 
gang lå en af figuranterne fuldstændig 
skjult under en stor bunke blade. Havde 
Asti ikke fundet figuranten, havde jeg al-
drig gættet, at der lå en der, til trods for at 
det kun var cirka 1,5-2 meter fra midterlin-
jen.  
 
Meget spændende at prøve og jeg bliver 
altid imponeret over hundenes fantastiske 
næse i arbejdsøvelserne i DCH program-
met.  
 
Trods de store vejrmæssige udfordringer 
fik vi sidste oprykning til E-klassen og en 1. 
plads igen.  
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Debut i A-klassen... 

 
 
En mangeårig drøm var nu gået i opfyldel-
se. Nemlig at gå hele vejen fra C-klassen til 
Elite klassen med Asti.  
 
Det var så fedt at det lykkes, men også en 
kæmpe lettelse, da det var et temmelig 
stort pres, jeg havde lagt på mig selv.  
 
Det fandt jeg i hvert fald ud af bagefter, at 
det var. Heldigvis havde vi en masse del-
mål undervejs, og jeg har ikke haft travlt 
med at rykke op; nogle vil måske synes, at 
jeg har været lidt for tilbageholdende, men 
jeg har gjort det i Astis og mit tempo, og 
det har fungeret godt,  og jeg sætter stor 
pris på den læring, jeg har fået undervejs. 
 
Allerede weekenden efter havde vi vores 
tredje konkurrence. Denne gang i Tinglev. 
 
Endnu engang gik det super godt. Så det 
blev en oprykning og en 1. plads mere. Det 
var lidt overvældende som helt ny A-
konkurrencehundefører, men en bekræftel-
se af, at jeg havde valgt den rigtige vej til E
-klassen for Asti og jeg.  

 
 

 
 
Igen var eftersøgningsbanen helt anderle-
des, end vi var vant til. Banen var en lille 
ny bøgeskov med små træer - det betød, at 
når hunden havde løbet 2 meter, så kunne 
man ikke se den mere, så der var ikke an-
det at gøre end at stole på hunden og lytte 
sig til, hvor den var. 
 
Efterfølgende havde vi 2 A-konkurrencer 
mere, således at vi faktisk havde 4 A-
konkurrencer indenfor 5 uger.  
 
Det kan bestemt IKKE anbefales, det er 
meget hårdt arbejde at ”samle” hunden op 
fra konkurrence til konkurrence på så kort  
tid, særligt i sådan et stort program som A-
klassen er (og E-klassen). Jeg var også ved 
at være godt mæt og havde rigtig svært 
ved at sætte mig selv op til de sidste kon-
kurrencer.  
 
Men trods det fik vi rigtig fine placeringer 
og flere oprykninger til Elite klassen.  
 
Ind imellem alle A-konkurrencerne blev 
der også plads til en enkelt Rally konkur-
rence, selvom vi har sat det lidt på pause.  
 
Men Asti viste at det kunne hun også sta-
digvæk huske( det var værre med mig). Vi 
fik en 3. plads i åbenklasse med 95 point 
(max 100) og en 2. plads med 89 point i 
championklassen.  
 
I øjeblikket er Asti den eneste hund i Dan-
mark som både er i Champion klassen i 
Rally Lydighed (siden de nye øvelser i 
2019) og Elite-klassen i DCH programmet.  
 
Det er jeg meget stolt af.    
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Af Janni Kristiansen 
 

På rally banerne er Trines hunde i den grad på toppen 
dette forår.  
Cuba og Keela er nu begge i ekspert klasse - og Keela har 
en pind til champion 
 
 
     3 dygtige piger i Broager 11/4—alle fik placeringer og     
     oprykninger. Christina, Jane og Majken—nye i hhv. B,       
     B og E næste år. 
 
 
 
 
 
 

 
Doris og Tjep - nye i A-rækken 
fra næste år  

 
Endnu en ny B-hundefører - 
Charlotte – hentede en flot 
førsteplads på Fyn 30/5 - og 
også sin 2. oprykning fra C-
klassen                     ==> 

 
Og Cooper er også ny B-
hund med sin fører, Helene 
<==  

Udvalgte oprykningsresultater 
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Oprykninger 2021 

Lydighed:  

Fra A til E:                                                

Majken Sørensen og Asti                                                                                                        

Fra B til A: 

Doris Bønnerup og Tjep                      

1/2   Vibeke Kikrketerp og Sofus   

1/2   June Skaale og Mille 

Fra C til B: 

Charlotte Østerby og Allie                 

Christina Clausen og Bella                   

Jane Gad Jacobsen og Jessie                

Helene Sjørup og Cooper                     

Rally: 

Fra begynder til øvet:                           

1/3   Anette Hansen og Bella               

Fra øvet til ekspert:                         

Trine B Ebbesen og Cuba                    

1/3   Dorte Storm og Tesla 

Fra ekspert til champion:  

2/3   Karin Frederiksen og Homer      

1/3   Trine B Ebbesen og Keela     

 

 

Redaktionen ønsker alle en god sommer. 

Pas på jer selv og jeres hunde. 
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Af Janni Kristiansen 
 
 
Jette og Pluto var 
på Fyn 2/4 og hen-
tede en fin 3. plads 
i den landsdæk-
kende E-
konkurrence. 
 
 
 
 
 
 

9/5 snuppede Vibeke og Doris 1. og 2. 
pladsen til B-konkurrence i Varde. 

 
 
29/5 var Svend og Beauty på toppen og 
vandt åben klasse i rally med imponerende 
97 point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også resultater side 12 

Andre udvalgte resultater 

Hvalpepakker 
Af Janni Kristiansen 

Hele første halvdel af 2021 har vi været så 
privilegerede at kunne uddele hvalpepak-
ker til alle deltagere på hvalpehold med 
informationsmateriale mv fra DcH Dan-
marks sponsor Agria og vores egen hoved-
sponsor Anicura Varde Dyrehospital.  
 
Desværre har Agria nu trukket sig fra afta-
len, så fra efter sommerferien kan vi ”kun” 
uddele hvalpepakker fra Anicura—men 
det er også godt….  Der er forskellig infor-
mation og lidt guffer i poserne. 
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Træningstider forår/sommer/efterår 2021 

E - koordinator Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.00 

 

A - Jette Nybo Andersen 

Holdet træner hver torsdag kl. 18.00 

B1 - Annette Mather 

Holdet træner hver tirsdag kl. 18.30  

B2 - Tine Valentin 

Holdet træner hver onsdag kl. 18.00  

 

C - Carlo Hermansen 

Holdet træner hver torsdag kl. 18.30 

B3 - Birthe Bech Jørgensen 

Holdet træner hver onsdag kl. 18.00 

 

BU - Dorte Storm Møller 

Holdet træner efter aftale, primært 
lørdage kl. 9.30 

 



 17         poten         

 

 

Nordisk Spor - Michael Nielsen  

Holdet træner hver mandag kl. 18.00 

Lydighedsholdet - Gert Adolfsen og 
Carsten Kristensen 

Holdet træner hver onsdag kl. 18.30 

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 tirs-
dag kl. 18.30 

Unghundehold - der er hele tiden 1-2 
unghundehold i gang 

Holdene træner mandag 19.30 

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

Holdene træner mandag kl. 18.00  

Nina Bardino Hansen, Marianne 

B. Lauridsen, Kirsten From Jen-

sen, Janni Kristiansen, Merete 

Petersen, Pia Skovmose, Dorte 

Storm Møller, Kristine Hansen og 

Karin Bodeval  

IGP - Brian Klaris og figurant Finn 

Hansen. 

Holdet træner hver torsdag kl. 19.00 
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Følg også med på kredsens hjemmeside: 
 
https://www.dch-kreds4.dk/ 
 

Af Janni Kristiansen 

Ca. 2 år holdt det tidligere flag…. Og vi 
har derfor købt et nyt…. Det ser bare godt 
ud, når det vajer i toppen af flagstangen på 
pladsen. 

Og i konkurrencedelen på klubmodul 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kredskonkurrencekalender 2021 

Nyt flag 
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E-konkurrence 14.03.21 

Af Annie Lillie 

Eftersøgning (set fra en hjælpers syn) 
 
Søndag den 14. marts 2021 afholdt DCH 
Esbjerg en landsdækkende E-konkurrence. 
 
Majken, Kasper og jeg havde tilbudt at stå 
for eftersøgningen. Majken og jeg konkur-
rerer selv i A-klassen, og mente godt, vi 
kunne stå for eftersøgningen. Banen er bare 
lidt større i E-klassen, og den ene figurant 
er udskiftet med en død genstand. Kasper 
er ny B-hundefører, og var med for at lære, 
hvordan man etablerer og gennemfører 
eftersøgningsdelen.  
 
Forberedelserne startede en uge før. Maj-
ken havde et forslag til placering af efter-
søgningsbanen i Marbæk – som passede 
med vinden, og vi mødtes derfor det på-
gældende sted ugen før, for at besigtige 
stedet. Banen skal være 400 skridt lang og 
100 skridt bred. Vi skulle ophænge mærke-
ringsbånd på banen – både start marke-
ring, midterlinjen og sidemarkeringer i 
hele banens længde. Banen blev gået igen-
nem for at finde skjulesteder for figurant 
og den ”døde”. Der skal være et skjul i den 
sidst tredjedel af banen, jf. reglerne.  

 
Da konkurrencen 
ikke må foregå i 
modvind, skulle 
der laves skjul i 
begge ender, da 
vinden kan vende, 
og flere skjul un-
dervejs. Dommeren 
bestemmer på da-
gen, hvilke skjul 
der skal anvendes. 
 

Vores dygtige konkurrenceleder, Dorte            

 
’Banen var lavet som et L, og vi fik udbyg-
get nogle naturlige skjul, så en figurant 
kunne ligge gemt der. Der blev også opsat 
skilte i enderne, som forhåbentligt kunne 
holde de fleste af skovens søndagsgæster 
på afstand. Grunden til at vi opstillede 
banen ugen før var, at der ikke skulle være 
fært på markeringer m.m.  
 
Dagen før konkurrencen, var jeg en tur ude 
i Marbæk i regnvejr for at se, om både skjul 
og markeringer stadig var, som det skulle 
være (at der ikke var nogen, som havde 
pillet det ned). 
 
På konkurrencedagen startede Majken og 
Kasper med at gennemtrave banen, for at 
lægge fært, så hundene ikke automatisk 
ville gå spor efter figuranten eller den 
”døde” til skjulestedet. Jeg ankom lidt se-
nere med dommeren og morgenkaffen.  
 
Banen blev derefter gennemgået sammen 
dommeren, og han udvalgte den døde gen-
stand og skjulene. Det var heldigvis blevet 
godt vejr – det gør det hele noget sjovere. 
Figuranten blev instrueret i hvordan, man 
skal forholde sig, når hunden kommer ud. 
Nogle hunde kan stå meget tæt og gø højt 
lige ind i ansigtet, og man skal forholde sig 
passivt, til dommeren giver besked. Så skal 
man følge med ud til midterlinjen og følge 
efter hundefører og dommer resten af ba-
nen. 
 
Vinden havde desværre vendt sig, så der 
kom modvind på en del af banen, uanset 
hvad vej vi startede, da banen var udfor-
met som et L. Det var der ikke rigtig noget 
at gøre ved. Ulempen ved modvind er, at 
hundene kan få fært af figurant eller gen-
stand meget tidligt, og derfor løber direkte  
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E-konk. 14.03.21 - fortsat 

 
derhen, i stedet for at gennemsøge områ-
det korrekt (som vi vil have det). 
 
Vi skiftedes til at være figuranter og 
”klapper” på den døde, så dem der havde 
”fri” kunne gå med på midterlinjen og se 
noget hundearbejde.  
 
Der var 11 hundeførere tilmeldt på dagen, 
og på trods af, at det var elitehunde, så var  
der stor variation i det hundearbejde, der 
blev præsteret. Ikke alle hunde fandt eller 
markerede/bevogtede figuranten.  
 
Der var tid til en kortere middagspause, 
hvor vi kunne spise de leverede mad-
pakker, og snakke lidt hund inden sid-
ste gruppe ankom.  
 
Efter konkurrencen skulle alle skilte og 
markeringer samles sammen og afleve-
res tilbage til klubben. 
 

 
Hvis du er ny hundefører i klubben og 
gerne vil hjælpe til konkurrencer, så skal 
du ikke holde dig tilbage. Du vil altid væ-
re sammen med en erfaren konkurrence-
hjælper, og du får mulighed for at se noget 
godt hundearbejde.  
 
På den måde kan du også blive introduce-
ret til selv at konkurrere og se hvordan det 
foregår, og måske opdage, at de andre 
ikke alle er meget bedre end dig selv og 
din hund og derfor få mod til selv at stille 
op. 

 
 
 
 
Jerry med sin pokal og 
en flot sponsorpræn-
mie fra AniCura 
Varde Dyrehospital. 
 
 
 
 
 

 
 
Dagens podiepladser. Vores egen 
Birthe og Jerry endte på en meget flot 
2.plads. 
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Af Jette Westergaard  
 

”Føl” iblandt E-Hundene  
Jeg hedder Jette, er 57 år og ”nyt” medlem 
i klubben.  Jeg har sammen med Nala, min 
Bichon Havanese, gået hos DcH Esbjerg til 
først hvalpetræning, herefter unghunde-
hold,  lydighedshold en periode og nu lige 
skiftet over til rally, som jeg tænker passer 
godt til Nalas temperament.  
 
Jeg er lykkelig for alle de frivillige trænere, 
der uge efter uge vælger at møde op og 
være en mulighed for mig og Nala at kom-
me og træne hos. 
Så da der blev efterspurgt hjælpere i for-
bindelse med afvikling af nogle stævner, 
tænkte jeg, at det ville jeg da gerne hjælpe 
med. 
 
Det første stævne var afviklingen af Elite-
Hundene og hvorfor ikke bare starte 
stort :)  
Det var på det tidspunkt flere måneder 
fremme i kalenderen og det var jo nemt 
bare lige at skrive ind. Det var først, da vi 
kom tæt på, at jeg faktisk fik lidt nerver på, 
for hvad hvis det blev forventet, at jeg 
skulle udfylde en erfaren rolle, når jeg fak-
tisk ikke anede, hvad jeg skulle lave.  
 
Men jeg blev beroliget. Der var godt med 
voksne på jobbet, og det var erfarne piger, 
jeg skulle være sammen med - og selvføl-
gelig ville der blive taget højde for, at jeg 
var ”Ny i Job”. 

 
 
Så tilbage var kun at glæde sig til dagen og 
at se nogle dygtige hunde arbejde.  
 
Vi var derude at stille op om lørdagen. 
Tale om hvilken vej deltagerne skulle kom-
me hen til feltet, hvor feltet skulle placeres 
og andre praktiske forhold. Det var frygte-
ligt vejr. Regn og koldt. Så overvejelser om 
at købe skistrømper, skiundertrøje og 
gummistøvler til mine ugentlige træninger 
blev lige ført ud i livet ved denne lejlighed. 
For at stå ude dagen efter i omkring 7-8 
timer kunne blive rigtigt koldt. 

Karin og Homer i lydighedsøvelsen spring 
 
Det blev søndag og vejret var med os. Tør-
vejr og en rigtig fin dag, hvor jeg overho-
vedet ikke frøs i min nye påklædning :) 
 
Jeg var i løbet af dagen på skift sammen 
med de øvrige voksne behjælpelig med at 
ligge genstande ud i feltet til hundene og  

E-konk. 14.03.21 - fortsat 

 

Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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E-konk. 14.03.21 - fortsat 

 
behjælpelig med at guide deltagerne til at 
gå den rigtige vej frem og tilbage mellem 
klubhus og felt/lydighedsbanerne.  
 
Det var en sjov og hyggelig dag og 
en stor oplevelse at se alle de dygti-
ge hunde på nært hold og også en 
dag med tid til en masse god hun-
desnak. 
 
 

 
Så har du/I lyst til at melde dig/jer som 
hjælpere ved fremtidige stævner, kan jeg 
godt anbefale det. I bliver guidet og hjul-

pet, og når der er så mange 
voksne på, er der god tid til det 
hele, og så kan man indimellem 
opgaverne få fornøjelsen af en 
plads på 1. parket til at se de 
dygtige hunde :)  
 
 

E-konk. 14.03.21 - fortsat 

Af Helene Sjørup 

Søndag d. 14. marts afholdt klubben E-
konkurrence efter et laangt år med coronaf-
orhindringer og aflyste arrangementer. Det 
var dejligt at komme i gang igen. 
 
Der var pga. corona plads til 11 deltagere, 
som kom kørende fra hele landet - glade for 
at kunne komme til en længe ventet E-
konkurrence. Esbjerg havde selv 2 deltagere 
med: Birthe med Jerry og Karin med Homer. 
Hvis man havde været hurtig på tasterne, da 
Dorte Storm i sin egenskab af konkurrence-
leder bad om frivillige, kunne man være 
heldig at få lov at se med, når hundene kon-
kurrerede - ellers var der nemlig lukket for 
tilskuere (igen corona - grrr..). Det er sjovt og 
lærerigt at se på, og det var da lidt ekstra 
spændende, da vores egne var på banen. 
 
Efter en dejlig lang tør periode var banerne 
fine og helt klar til at få gæster, men så blev 
det lørdag - dagen inden konkurrencen og 
regnen væltede ned. Suk. Vådt og smattet  
 
   Fortsættes side 24 
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E-konk. 14.03.21 - fortsat 

Fortsat fra side 23 
 
var det, selvom vejret var fint på konkur-
rencedagen.  
 
Der var flere blandt hundene, som ikke 
mente det burde være nødvendigt at dæk-
ke eller sitte i den slags underlag til nogen 
frustration for hundeførerne. Ærgerligt, 
men der blev kløet på i de øvrige øvelser, 
og så måtte pointene hentes der. 
 
Som noget nyt lå feltsøg også i Tarp sam-
men med lydigheden, da det ellers ikke 
kunne gå op ift. dommere. Det var nok 
ikke helt det set up, de fleste var vant til. I 
hvert fald voldte det lidt problemer for 
nogle af hundene, der ikke havde held med 
at finde den sidste genstand. Et ondt grønt 
mobilcover gemte sig lidt for godt i græs-
set. 
 
På trods af udfordringer med banerne, var 
der som altid godt hundearbejde at se - og 
som grøn C-hundefører må man konstate-
re, at der er noget at arbejde på med egen 
hund :) 
 
Alt i alt var det en fin dag, der var godt 
tilrettelagt og kørte som smurt; det synes 
jeg godt, vi kan være stolte af i Esbjerg.  

 
 
Ovenikøbet snuppede vi også en af podie-
pladserne, idet Birthe og Jerry endte på en 
flot 2. plads. Et stort tillykke til dem. 
 
Nu har startskuddet til konkurrencesæso-
nen i hvert fald lydt, og forhåbentlig venter 
der en masse gode hundeoplevelser i den 
kommende tid. 
 
 

 
 
 
 
 
Birthe og Jerry i 
aktion i det 
alternative felt, 
men det løste de 
fint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommerholdet Carlo og Lone instruerer Karin 
og Homer i en øvelse. 
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Fælles gåtur i Ho 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstje-

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

Af Bettina Kjærgaard 

Når vi nu ikke kunne gå 14 km i 
”Egtvedspigens Fodspor”, så måtte vi finde 
på noget andet.  
Det blev en tur på 7 km rundt i plantagen 
ved Ho. En rigtig fin afmærket rute, og det 
var helt rart at se noget andet end Mar-
bæk…. 
 
Vi mødtes kl. 10 på P-pladsen – dog ikke 
lige Merete og Zero, der absolut skulle ud 

og se til køerne først   Men så kom de 
også susende bagefter. Kirsten kunne ikke 
lokke familien med, men heldigvis ville 
Zazu gerne med på tur. Jeg havde selskab 
af Anders Peter og Enci.  
 
Det blev til et par hyggelige timer, og vi fik 
snakket om mange ting – ikke kun om hun-
detræning. De 3 hunde nød også hinan-
dens selskab. Det var rigtig dejligt, at de  
kunne gå sammen, og finde fælles snuse 

 
 
steder.  Jeg tror, det er sundt for hundene 
med sådan en tur, hvor de bare skal være 
hunde sammen med andre hunde, og ikke 
præstere som til træning og konkurrencer.  
Vi er helt sikre på, at vi gentager turen en 
anden dag, og håber at flere vil holde os 
med selskab. Der er også mulighed for at 
gå en kortere rute samme sted, hvis man af 
en eller anden grund ikke kan holde til 7 
km.  
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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 

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  Hvalpe/unghunde 

Lone Zwisler 22 75 39 14  Familiehunde-hold 

Majken Sørensen 51 62 05 05  Rally  

Marianne B. Lauridsen 25 74 11 81  Hvalpe/unghunde 

Merete Møller Petersen 42 31 47 20  Hvalpe 

Michael Nielsen 23 88 09 54  Nordisk Spor 

Nina B. Laugesen 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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Af Dorte Storm Møller 

En af coronas mange bivirkninger i 2020 
var, at der ikke blev holdt mange A- og E-
konkurrencer udover Eliteturneringen. En 
af konsekvenserne ved det er, at kredsens 
dommeraspiranter ikke har fået så meget 
praktisk erfaring i særligt de store øvelser 
som eftersøgning og spor.  
 
Så da dommerudvalget kontaktede mig for 
at høre om vi i DcH Esbjerg kunne hjælpe 
med et par praktikdage med vores A- og E
-hunde var svaret ”naturligvis vil vi hjæl-
pe”.  
 
Lørdag den 8. maj mødtes vi i skoven fra 
morgenstunden med Edel, Morten og Lone 
samt et par klubkammerater, som havde 
meldt sig som figuranter. 
Hele set-up ’et var som til en konkurrence, 
så  
alle fik prøvet den situation – for nogen 
var det kendt i forvejen, mens det for an-
dre var noget helt nyt.  
Da alle hunde havde været igennem, fik vi 
tilbagemeldinger og gode råd fra dommer-
teamet.  

 
 
Bettina 
og Enci 
 
 
 
 
 

 Marianne, Dion og aspirant Lone 
 
Bagefter 
kørte vi 
tilbage til 
klubben 
og spiste 
pizza.  

 
Ugen efter stod der spor på programmet. 
Michael, Mette og jeg mødtes lørdag for-
middag i skybrudsagtig regn for at stille 
pinde op, så vi kunne gå spor dagen efter. 
Heldigvis klarede vejret op i løbet af for-
middagen, så vi blev ikke så våde, som vi 
havde frygtet. 
 
Søndag morgen var vejret fint, og alle var 
klar. Mette er i lære som sporlægger, så 
hun havde fået tjansen med 3 af A-
sporene, Gert fik E-sporet, mens vi andre 
skulle forsøge os som sporlæggere for hin-
anden. Med de opsatte pinde var det dog 
ingen sag at være sporlægger.  
 
Det gik meget forskelligt for os, så dom-
merne fik lov til at se meget forskelligt 
(rigtig godt for aspirantens uddannelse). 
For mit eget vedkommende fik vi besøg af 
en hare på sporet – som så gjorde, at min 
hund troede, at hun var springbuk.   
 
Igen sluttede da-
gen i klubben 
med frokost. Den-
ne gang havde 
Edel lavet ”byg-
din-egen-
sandwich” til os.  
 
Som hundeførere 
fik vi et par gode dage, hvor vi havde mu-
lighed for at prøve konkurrenceformen af 
uden presset af at være til konkurrencer.  
Jeg ”kom til” at sige til dommerudvalget, 
at de 
var 
meget 
vel-
komne 
igen.  
 
 

Dommerpraktik-dage 
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Hundeførerdag i kreds 4 
Af Janni Kristiansen 
 
6. juni afholdt kredsen sin 2.hundeførerdag 
efter aflysning i 2020 og en fin debut i 2019. 
 
Der var mange forskellige tilbud til hunde-
førerne, og de fleste hold havde stor tilslut-
ning. Der var IGP, nordisk, rally, spor mm. 
Eftersom vi er mange HF i kredsen, kan 
man måske undre sig over, at der ikke var 
udsolgt - men det har nok noget med ud-
bud/emner at gøre 

 
Jeg deltog på sporholdet, hvor en kreds-
instruktør fra kreds 3 var hentet ind.  
I betragtning af, at han kun havde en dag 
og vi var 7 forskellige HF på meget forskel-
ligt niveau, så klarede han det fint, og jeg 
vil tro, alle har fået lidt med hjem fra da-
gen. 
 
Tak til DcH Ribe og kreds 4 for et godt 
arrangement og god forplejning. 
 
Tjep og Doris på spor, Metina og AG ser på 

Af Janni Kristiansen 
 
Klubben uddeler hundeførermærker til 
vore konkurrence HF, når de er dygtige 
nok til at optjene disse. Reglerne herfor 
fremgår af kreds 4’s kredsmappe, men det 
kan nævnes, at mærket er til HF, så man 
kan optjene med flere hunde. Point samles 
over tid og forældes ikke. 
 
På årets generalforsamling kunne der - på 
trods af corona og dermed ikke mange 
afholdte konkurrencer - uddeles både et 
bronze og et sølvmærke. 
 
Begge gik til Helle Puggaard Mikkelsen,  
der dog - skal det retfærdigvis siges - hav- 

   
 
de op-
tjent en 
del af 
pointene 
i 2019, 
hvor Se-
mi brillie-
rede i B-
klassen, 
blev 
klubme-
ster og 
rykkede 
op i A. 
 

Hundeførermærke 
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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:  Helene Sjørup helenesjoerup@hotmail.com 2625 7027

  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 

 Helene Sjørup helenesjoerup@hotmail.com 2625 7027 

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 2021 

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

  året. Planen kommer senere, følg med på hjemmesiden. 

2021-08-05: Bestyrelsesmøde DcH Esbjerg 

2021-08-22: Landsmøde 

2021-09-25: DM 

2021-10-2/3: Klubkonkurrencer 

2021-10-25: Kredsrådsmøde 

2021-11-28/29:  Hundeførerweekend 

2021-12-04: Foreningsudvikling (lands/kredsplan) 

Generelt: Hold øje med Facebook, hjemmeside og mail 

Ret til ændringer forbeholdes….. 

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: 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. 
 

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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