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Redaktøren har ordet. 
 
Sommeren har været lang og dejlig varm, 
og vi er nu godt i gang igen på alle hold. 
 
Der er stadig stor søgning til vore hvalpe– 
og unghundehold, og det koncept fortsæt-
ter, men bestyrelsen og alle instruktører er 
i gang med at lave en lidt anden trænings-
struktur… Mere om det senere, når planer-
ne er endelige.  
 
25-26/9 afholdes DcHs DM i Vejen, så 
med den korte afstand er der god mulig-
hed for at tage en tur derover, shoppe i de 
altid talrige boder, heppe på venner, be-
kendte og klubkammerater og se noget 
godt hundearbejde.. 
 
Weekenden efter er vores seje konkurren-
celeder Dorte klar med årets klubkonkur-
renccer. Så meld dig endelig til. Både erfar-
ne og mindre erfarne er meget velkomne - 
specielt for dem mindre erfarne (hund og/
eller fører) er det en god mulighed for at 
prøve konkurrence situationen under 
hjemlige forhold og med dommere, der 
altid er klar med et godt råd og en venlig 
vejledning. 
 
Der skal selvfølgelig bruges hjælpere, så 
det kan du også melde dig til. 

21/11 afholder vi Nordisk konkurrence i 
både spor og rundering. Også her skal der 
bruges mange hjælpere, så kryds gerne 
kalenderen og meld dig , så du også kan 
komme og hjælpe til. 
 
Vi planlægger at afholde DM i Nordisk i 
foråret 2022 - så det er en glimrende chan-
ce for at se, hvad der sker ved konkurren-
cen í november, så vi kan få alle mand af 
huse til DM - der skal bruges mange hjæl-
pere - også til ting, der ikke kræver kend-
skab til programmet, bl.a. kantine, vejvise-
re osv. 
 
Om godt et år har klubben ikke en for-
mandskandidat - jeg håber meget, der går 
en eller to rundt derude og tænker seriøst 
på dels formandsposten, dels træningsle-
delsen. 
 
Som nogen vil kunne huske, mangler vi 
sidste del af et indlæg fra Helle og AniCu-
ra Varde Dyrehospital. Stadig med fokus 
på hvalpe, men nu i 
relation til nytåret, så 
det er en af grundene 
til, det bringes i dette 
nummer….. 
 
Vi ses derude    

 

DcH Esbjerg - en del af DcH Danmark 

FORSIDE  Det har vrimlet med vildt flotte 
resultater i DcH programmet på det sene-
ste, så frem for at vælge en af dem til forsi-
den, snupper vi Zimba, som sammen med 

Brian har hentet en IGP1 til klubben.  Vi 
skal langt tilbage i IPO tiden for at finde 
resultater i denne disciplin i klubben. Re-
daktionen kipper med flaget - til lykke. 

Esbjerg Civile Hundeførerforening 

Ambolten 15, Tarp    

6715 Esbjerg N 
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Forsidekommentar Side 2 

Redaktøren har ordet Side 2 

Klubkonkurrencer og klubfest Side 4 

DM udtagelser Side 5 

Skraldespande Side 5 

Grillhygge Side 6 

Store konkurrencedag, del 1 Side 7 

Side 9-hunden Side 8-9 

Oprykninger 2021 Side 10 

Det lysner…. Side 11 

Sidste input i hvalpetemaet - pas på skelettet Side 12 

Værd at vide, når du har fået hvalp - del 2 Side 14 

Værd at vide… hvalp, del 2, nytårsangst Side 16-17-18 

Foredrag Side 19 

Water walker Side 19 

Arbejdsdag Side 20 

Landsmøde Side 21 

DcHs eftersøgningstjeneste Side 21 

Trænere og føl i DcH Esbjerg Side 22 

Store konkurrencedag, del 2 Side 23-24 

Bestyrelse og udvalg Side 26 

DcH Esbjergs kalender Side 27 

Vigtige sider at følge... Side 27 

Deadline til næste blad: 15. november 2021 
 

Spørgsmål, ideer, annoncer, input mm. sendes til  

jannikristiansen@gmail.com 

HUSK:   DET ER DINE INPUT, DER TEGNER BLADET !!! 
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Så er det tid til årets klubkonkurrencer. 

Lørdag den 2. oktober – A-klassen og C-klassen 

Søndag den 3. oktober – B-klassen, E-klassen og rally 

Vi håber på, at der melder sig nok til, at konkurrencerne holdes over to 
dage, men er der få tilmeldte, kan det være, at alle klasser holdes lørdag 

den 2. oktober 2021. 

For at deltage i klubkonkurrencen skal du have betalt træningsgebyr for 
og deltaget på et hold i 2021. 

Tilmelding: https://dchesbjerg.klub-modul.dk/.../

ProfileEventEnrollme...  

Du kan også melde dig som hjælper: https://dchesbjerg.klub-
modul.dk/.../ProfileEventEnrollme... 

 

Klubkonkurrencer 

 
Sæt et gigantisk kryds i kalenderen 7. oktober 2021 

 
Efter alt for mange aflysninger i alt for lang tid skal vi endelig til fest igen i 
klubben. Se nærmere indbydelse, detaljer osv. på DcH Esbjergs fangruppe 
på Facebook, hvor de endelige informationer vil komme, når arrangørerne 

er klar med dem…. 
 

Årets klubmestre blive kåret denne aften. 
 

Klubfest 

https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=44&fbclid=IwAR05TfVGK7gMx8fuOWrx1DhJqFzcpttKvuK8fZ9MxVQXDWqJMDGcAzv6Tro
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=44&fbclid=IwAR05TfVGK7gMx8fuOWrx1DhJqFzcpttKvuK8fZ9MxVQXDWqJMDGcAzv6Tro
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=46&fbclid=IwAR1v-Kxm3FCtI_JSZciCpyX33lS0h6wqo1Ch68fhlodPF_LuLUcQLWMGPJQ
https://dchesbjerg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=46&fbclid=IwAR1v-Kxm3FCtI_JSZciCpyX33lS0h6wqo1Ch68fhlodPF_LuLUcQLWMGPJQ


 5         poten         

 

DM udtagelser 2021 

Af Janni Kristiansen 

Der mangler i skrivende stund lige et par 
konkurrencer, og erfaringsmæssigt ved vi, 
at en del kan nå at flytte sig her sidst på 
sæsonen…. 
 
Det ændrer dog ikke ved, at vi lige nu kan 
lune os ved rigtigt mange flotte resultater i 
DcH Esbjerg -  så gode, at vi p.t. har hele 9 
ekvipager udtaget til DcH DM 
 
Sidste år var DM aflyst, men i  2018 og 
2019 sendte vi hhv. 7 og 6 ekvipager af 
sted. Uanset resultaterne, er og bliver det 
en fantastisk oplevelse at 
være til DM.  
 
 
 

 
 
 
De 9 p.t. kvalificerede er: 
 
Rally  Trine og Cuba 
  Svend og Beauty 
   
Lydighed, C Jane og Jessie 
  Helene og Cooper 
  Christina og Bella 
   
Lydighed, A Majken og Asti 
 
Lydighed, B Doris og Tjep 
  Vibeke og Sofus 
 
Lydighed, E Jette og Pluto 
  Birthe og Jerry 
 

Skraldespande 

Af Janni Kristiansen 

Vi har haft et par episoder, hvor ræven er gået 
amok i skraldespandene, vi har rundt omkring 
på banerne i Tarp 
 
Vi tror, det kan være fordi, nogle hundeførere - 
helt naturligt - bruger skraldespandene til alt 
affald….  MEN vi appellerer til, at man ikke 
smider gamle/ubrugte guffer o.l. i skralde-
spandene. Brug i stedet den af plastic, der står 
foran klubhuset eller oppe ved vejen. 
 
Pruttoposer er naturligvis fortsat velkommen i 
spandene på pladsen—men det er ikke så læk-
kert at rydde op i en skraldepose, der er flæn-
set i stykker i jagten på mad …..  
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Grillhygge 

Af Helene Sjørup 

Mandag d. 28.6. blev der tændt for 
grillen i klubben, hvor der var invite-
ret til en aften med hygge, pølser og øl 
mm.  
 
Vejret var selvfølgelig super godt og 
mange kiggede forbi til en god snak 
med både nye som gamle klubkamme-
rater.  
 
Gert sørgede for grillen i vanlig god 
stil, og Jane havde købt de bed-
ste pølser . 
 
Vi gider vist ikke høre mere 
om det ord, der begynder med 
C, men det har godt nok 
spændt ben for en del. Normalt 
ville der have været en som-
merfest i juni efterfulgt af klub-
festen i oktober. Sommerfesten 
blev ikke til noget, og det var 
denne grillaften ment som et 
lille plaster 
på såret 
for, men vi 
går ben-
hårdt efter 
at kunne 
afholde 
klubfesten 
- stay tu-
ned!  

Støt vore sponsorer   

   - de støtter os og dig... 
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Store konkurrencedag, del 1 

Af Janni Kristiansen 
 
2. juli gennemførte vi den efterhånden 
traditionelle fredag aftenskonkurrence, 
hvor vi tilbød konkurrencer i både rally og 
DcH program i C og B. 
 
Det er en fantastisk aften med masser af 
hundeførere i klubben og på pladsen—og 
rundt omkring i skov og på mark. 
 
Denne aften var jeg selv i gang i Marbæk 
med B-hundenes felt og rundering—og to 
lydighedsøvelser….. 
 
Man kan sige meget om lydighedsøvelser 
lagt ud i skoven  - og det er der også ble-
vet….. Denne aften var det største anke-
punkt - berettiget - at dette dommerhold 
blev en endog meget snæver flaskehals, 
men vi nåede det, før det blev helt mørkt… 
 
Faktisk var de fleste hundeførere ved godt 
mod på trods af ventetiden—nogen kom 
med pandelamper…. Nogen spurgte, om 
ikke vi hjælpere lige kunne dømme et par  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hunde osv. Så humoren var intakt. 
 
Personligt er jeg af den holdning, at lydig-
hedsøvelser skal holdes på en bane, der er 
beregnet til dette…. Vi får tit skudt i skoe-
ne - i hvert fald højere oppe i klasserne - at 
vore hunde ikke er så gode til lydighed… 
nej, det tror da f…. når vi ikke får ordentli-
ge baner at vise os frem på…..  
De fleste hundeførere vil faktisk gerne 
vise, at de og deres hund kan se godt ud 
sammen og vise sig frem - men det er ikke 
let på en skovsti, en ujævn mark eller hvad 
pokker, nogen kan finde på… 
 
Nok om det….. 
 
I C-klassen sendte vi alle pokaler ud af 
byen, selv om vinderen dog også er med-
lem i DcH Esbjerg….. (og scorede max-
point !!) 
 
I B-klassen beholdt vi både 1. og 3. pladsen 
i klubben - til lykke til Doris og Vibeke. 
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Af Karsten Korsgaard 
 
I dette nummer af Poten, kan I læse lidt om 
Morgan. 
 
Morgan blev fem år den 12. juni. Han er en 
jagtlinje labrador også kaldet formel 1. 
 
Morgan kommer fra Kennel Batmoors`, 
der har til huse ikke så langt fra Svend-
borg. 

 
Den første hvalpetræning foregik ovre på 
kennelen, hvilket betød at han allerede 
som lille hvalp blev tilvænnet lange køre-
ture.  
 
Efter hvalpetræningen startede vi op i Re-
triever Klubben. Morgan var ikke lige så 
træningsminded, og hvis han kunne se sit 
snit til det, så tog han på eventyr (stak af).  
 
Vi har haft en labrador før vi fik Morgan, 
men ham gik jeg ikke til træning med.  
 
Med min manglende hundeførererfaring 
har det været en meget lærerig rejse, som 
Morgan og jeg har været igennem.  
 

 
 
Det var faktisk en træner fra Retriever 
Klubben, som anbefalede os at skifte over 
til DCH – ”de er rigtig gode til det med at 
træne lydighed med hundene”, sagde han. 
 
Jeg må indrømme, at jeg faktisk troede at 
DCH kun var for schæferhunde på grund 
af logoet. Men jeg er blevet klogere og me-
get imponeret over, at det faktisk er alle 
typer hunde, der træner i DCH Esbjerg.  
 
Jeg tænkte, at Morgan og jeg skulle vende 
tilbage til Retriever Klubben – men vi blev 
ret hurtigt glade for at træne i DCH. 
Vi startede så op på bølleholdet, navnet 
passede meget fint til Morgans adfærd.  
 
Senere gik vi så på lydighedsholdet. Der er 
mange i klubben, som kan huske Morgan 
som den hund, der kunne hoppe en meter 
lige op i luften.  
 
Når vi havde været til træning i Tarp, be-
gyndte jeg at sætte mig ind i klubhuset for 
at få en kop kaffe sammen med nogle af de 
andre hundeførere og trænere. Her blev 
der snakket rigtig meget om træning og 
konkurrencer, hvilket vakte min interesse - 
det lød rigtig interessant. 
 
På lydighedsholdet begyndte vi så at træne 
målrettet mod at komme op på et konkur-
rencehold.  
 
Næste step på Morgan og min rejse blev C-
holdet, hvor vi begyndte at træne de for-
skellige konkurrencemomenter. Det var 
enormt spændende og lærerigt – men også 
svært.  
 
 

Side 9 - hunden 
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Side 9 - hunden, fortsat 

 
Morgans favoritter er helt sikkert feltsøg 
og rundering og selvfølgelig også det at gå 
spor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2020 lykkedes det at få de 2 oprykninger, 
der skulle til for at rykke op på B-holdet.  
 
Der træner vi så nu og håber på at kunne 
starte op med konkurrencer til næste år. 
Morgan er meget glad for at træne, og han 
er altid klar, når gufferne og hundetræ-
ningstøjet bliver fundet frem.  
 
 
 
 

 
Morgan og jeg er rigtig glade for at træne i 
DCH og ser frem til mange gode trænings-
stunder sammen med andre hunde og 
hundeførere i klubben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-o0o- 

 
Morgan og jeg vil gerne sende bolden vi-

dere til Maria Bodeval og Eddie, der går 
på lydighedsholdet. 
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Oprykninger 2021 

Lydighed:  

Fra A til E:                                                

Majken Sørensen og Asti                    

1/2  Annie Lillie og Narni                                                                                                      

Fra B til A: 

Doris Bønnerup og Tjep                      

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                         

Louise Damgaard Petersen                 

Kirstine Damgaard Pedersen 

  Rally: 

Fra begynder til øvet:                           

1/3   Anette Hansen og Bella               

Fra øvet til ekspert:                         

Trine B Ebbesen og Cuba                    

Dorte Storm og Tesla 

Fra ekspert til champion:  

2/3   Karin Frederiksen og Homer      

2/3   Merete Petersen og Zero            

2/3   Trine B Ebbesen og Keela     
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Det lysner…. 
Af Brian Klaris 

 
For et par år siden fik vi installeret LED 
lys, men de var fra starten underdimensio-
nerede - men nu lysner det for os….. Vi får 
her i starten af september nye og stærkere 
lamper op på anlægget. Det bliver godt, nu 
vi går den mørkere tid i møde.  
 
Vores annoncør Hjerting Installationsfor-
retning lover, at nu bliver der lys nok ... 
 
Vi har heldigvis været så heldige, at Norlys 
Vækstpulje (tidligere SydEnergi) har done-
ret et pænt beløb til os, som nu endelig kan 
blive brugt efter lang ventetid grundet dels 
vejrforhold, dels corona…. 
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Af Janni Kristiansen 
(stort set tyvstjålet fra nettet….. Men det gør 
det ikke mindre rigtigt, da kilden er helt valid) 
 
Når du får din 8-10 uges gamle hvalp, skal 
du huske på disse røntgenbilleder. 

Din lille hvalp tumler så sødt afsted med 
sine kluntede poter og slingrende bevægel-
ser, fordi dens samlinger i leddene endnu 
kun består af blød brusk (som ikke kan ses  

 
 
 
på røntgen), muskler, sener og ledbånd. 
Knoglerne rører endnu ikke hinanden! 
 
Når du presser hvalpen for meget, eller 
ikke begrænser dens træning, overbelaster 
du hvalpens led og øger risikoen for pro-
blemer. Hvalpens skelet har brug for tid til 
at vokse ordentligt sammen. 
 
Hvert spring og løben rundt medfører på-
virkninger mellem knoglerne. Ved normale 
mængder motion er dette ikke problema-
tisk, men blot en naturlig og sund del af 
hvalpens udvikling. 
 
Hvis/når du lader hvalpen hoppe op og 
ned fra sofaen eller sengen, tager den med 
på lange gå/vandreture, skader du ledde-
ne. 
 
Når du lader hvalpen spurte rundt på glat-
te fliser eller trægulve uden fast greb under 
poterne, belaster du leddene. 
 
Hvalpen har kun EN chance for at vokse 
op og blive sund og stærk.  
 
En velbygget krop er noget, der kommer 
fra fremragende avl og en god opvækst - 
BEGGE dele, ikke kun den ene. 
 
Når din hvalp er færdigvokset, har den 
resten af livet til leg, traveture og træning. 
 
Tag den derfor med ro, nyd hvalpeperio-
den, den veltilrettelagte hvalpetræning og 
hav lidt tålmodighed, mens din hvalp sta-
dig er lille og giv den chancen for et sundt 
og godt liv.  
 
Den chance har den kun kan en gang. 

Sidste input i hvalpetemaet 
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Nytår / Lydangst 
Start i god tid med lydtræningen af din 
hvalp! 
 
Lydtræning er en af de bedste trænings-
metoder, hvorpå du kan styrke din hund 
til ikke at reagere negativt på lydene. 
Det er vigtigt - at vi som hundeejer gør 
noget aktivt for, at forhindre vores hunde i 
at blive lydangste på sigt. 
 
Fyrværkeri kan være overvældende for 
både mennesker og dyr, men vi opfatter 
det meget forskelligt, og for de allerfleste 
dyr er det en meget skræmmende oplevel-
se. De kan opfatte “faren” lang tid, før vi 
mennesker kan. 
 
Hvordan hunde reagerer afhænger af dens 
nervesystem, gener, erfaringer og oplevel-
ser.  
 
Mange hunde oplever hvert år en forfær-
delig stressende tid med angst og uro pga. 
fyrværkeri. 
 

Der skydes pludselig af på forskellige tider 
af døgnet både op til nytår og efter.  
 
 Steder, hvor de i forvejen føler sig trygge, 
er nu usikre og fyldt med ubehag pga. 
skud, larm, blink og farver fra alverdens 
hjørner.  
 
Er I ude at gå og bliver overrasket af fyr-
værkeri? Afled hurtigt hunden og beløn 
med godbidder - husk din timing, så der 
ikke belønnes for selve angsten.  
  
De første år kan det være, at hvalpe/
unghunde ikke reagerer helt så meget på 
fyrværkerilyde og glimt, men vores erfa-
ringer er, at jo flere nytårsaftener, de ople-
ver, jo mere angste bliver de, og det kan 
med tiden blive så slemt for mange hunde, 
at de bliver bange for flere lyde end kun 
fyrværkeri.  
 
Det kan blive en stor udfordring for hund 
(og ejer) når lydangsten også udvikler sig  
 
                        Fortsættes side 20 

Værd at vide, når fået hvalp - del 2 

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 Poten 1/2021 bragte vi første del af Helles 

materiale, om omhandlede vacciner, foder 

og en masse andet fornuftigt stof…. Bladet 

kan læses på vores hjemmeside—eller til-

sendes af redaktøren, hvis ønskes. 

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 
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Værd at vide... hvalp - del 2, fortsat 

Fortsat fra side 18 
 
til andre lyde end fyrværkeri og der plud-
selig ikke skal meget til, før lydangsten 
viser sig hos hunden.  Det kan overføres til 
ting, som vi ikke har mulighed for at kon-
trollere som f.eks. tordenvejr, vejarbejde, 
skraldemanden der flytter skraldespande-
ne, bildør der smækker osv. 
  
Lad ALDRIG din hund være alene hjemme 
nytårsaften! 
 
Sygdom og smerter kan også give øget 
lydangst. Undersøgelser viser der kan være 
en sammenhæng.  
 
Smerter gør, at hunden hurtigere bliver 
anspændt, og det kan være med til at øge 
smerten yderligere, og derved være med til 
at forstærke lydangsten. 

 
En dyrlæge uddannet kiropraktor og en 
uddannet veterinær hundemassør kan gøre 
en stor forskel for din hund.  
 
De kan hjælpe til at reducere smerter på 
hunden, og massøren kan blandt andet 
“arbejde” med hundens nervesystem med 
fokus specielt på afstressende behandling. 

 
Der findes mange gode lydfiler på nettet.  
 
Disse kan bruges til at “flytte” den tærskel,  
 
hvor hunden reagerer på lyde. Det er en 
simpel teknik, men slår ofte fejl, fordi ejer 
prøver for meget for tidligt. 

• Spil lyde 

• Start på laveste volumen - så din 
hund er opmærksom - ikke bange, 
men rolig 

• Afspil ofte – gerne 5-7 gange pr. uge 
af 5-10 minutters varighed. Skru 
IKKE op - før din hund ignorerer 
lyden totalt. 

 

• Flyt “lyden” rundt i huset og uden-
for. 

• Beskæftige hunden imens med fo-
dersøg, tyggeben, kong legetøj med 
vådfoder i, eller andet hyggeligt. 

 
Træn “larm selv” øvelser med hunden. 
Husk - start langsomt ud! 
 
Eksempler:   

• Hårde plastik krus med godbidder 
under som stables. Start med 2 og 
stabel flere ind i “legen”, når den er 
ligeglad med larmen, men bare har 
fokus på godbidderne.  

• En balje med larmende ting i, hvor 
den skal “fiske” godbidder op imel-
lem. 

• Plastik flaske med foder i på hårdt 
gulv (Bør altid være under opsyn, 
så den ikke bidder i/spiser flasken)  

• Det er kun fantasien, der sætter 
grænser - eneste “regel” er, at det 
skal foregå i hundens tempo. 
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Værd at vide... hvalp - del 2, fortsat 

 
“Design” et trygt miljø for din hund til 
nytårsaften. 

• Skab et trygt miljø - begynd gerne 
et par uger før nytår, så den har 
vænnet sig til det. 

• Lav en hule eller lad den ligge un-
der sengen - lad den gerne ligge 
med noget, der dufter af dig 

• Burtræning - verdens bedste hule 
man kan tage med eller bruge der-
hjemme. Evt. læg et tæppe over, så 
lyden udefra dæmpes lidt. 

• Rul ned og tænd lys. 

• Tænd afslappende musik. 
 
Hvis hunden er mest tryg et bestemt sted 
f.eks. under sengen, under spisebordet hos 
jer eller på badeværelset, så lad den være 
der.  
 
Gør din hund træt på en god måde. 

• Godbid/fodersøg på græsplænen 
eller i skovbunden. 

• Spor.  

• Lav hyggelige aktiveringsøvelser 
som hunden elsker - også indenfor. 

• Gåture nye steder som strand, klit-
ter, skov. 

• Aktiveringslegetøj - husk det må 
ikke blive for 
svært for hval-
pen/hunden.  

 
Kun fantasien sætter 

grænser    
 
 
 
 
 
        Fortsættes side 22 

 
Det er en stor fordel at “skrue op” for dis-
se aktiveringer, specielt op til nytår, nyt-
årsaften og dagene efter. 
 
Kosttilskud 
Der findes forskellige gode produkter i 
naturmedicin.   
 
Vi anbefaler, der opstartes forebyggende 
med disse 2-4 uger før nytår og 2-4 uger 
efter nytår afhængig af, hvor bange din 
hund er.  
 
Disse kosttilskud findes både i tabletter og 
flydende. 
 
Der findes også feromoner til stikkontak-
ten, spray og som halsbånd.  
 
Alle disse produkter kan også bruges til 
hvalpe. 
 
Få vejledning hos din dyrlæge. 
 
Disse tilskud kan med stor fordel også 
bruges både til alene hjemme træning, 
lydtræningen og sammen med evt. anden 
medicin selve nytårsaften. 
 
Feromoner og kosttilskud kan med fordel 
også bruges sammen. 
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Fortsat fra side 21 
 
Receptpligtig nytårsmedicin 
Hvis din hund allerede er meget angst op 
til nytår/ nytårsaften - bør du kontakte din 
dyrlæge i god tid for råd og vejledning. 
 
Der findes flere former for angstdæmpen-
de medicin, så det vil være muligt, i sam-
råd med din dyrlæge, at finde lige det præ-
parat, der passer bedst til din hund.  
 
Hvis din hund får angstdæmpende medi-
cin, bør den altid være under opsyn! 
 
Alt medicin har bivirkninger og bør være 
en velovervejet vurdering og ikke en hur-
tig “hovsa løsning”!  
 
Det er kompliceret, og hunde reagerer 
meget forskelligt. Skriv erfaringerne ned til 
næste nytår:  Hvordan virkede medicinen, 
blev den for træt, 
eller var den tilpas 
afslappet. Hvad og 
hvor meget fik den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det, der virker for naboens hund – er ikke 
nødvendigvis det, det virker for din hund.  
 
Alle hunde er forskellige. 
 
Giv aldrig hunden angstdæmpende medi-
cin beregnet til mennesker! 
 
Medicinsk behandling i sig selv, kan ikke 
kurere hundens angst, men kan hjælpe den 
– til at være afslappet selve nytårsaften. 
 
Det er træningen og samarbejdet med DIG 

der er behandlingen i det lange løb   

  
Vær i god tid og forberedt. 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Værd at vide... hvalp - del 2, fortsat 

 

Skal du have en startbog, skal du kontakte din 

træner. 

Skal din startbog fornys, kontakt Annie Lillie 
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Foredrag 

Af Janni Kristiansen 
 
En af vore annoncører har udvidet sin for-
retning med en Water walker, der er god 
til genoptræning efter skader, opbygning 
af muskler o.m.a. 
 
Her er en seniorhund på godt 12 år ved at 
teste første gang, for senere at skulle gen-
opbygge muskler i en svag bagpart. (kræ-
ver højere vandstand end her på fotoet) 

Har du lyst til at vide mere, kontakt  =>=> 
 
 

Water walker 

Af Janni Kristiansen 

Så er vi i gang med foredrag igen. Vores 
hundeadfærdskonsulent afholder 5-7 fore-
drag om året med overskriften, fra hvalp til 
voksen.  
 
Tilbuddet er primært 
tænkt til hvalpe– og ung-
hundeholdenes hundefø-
rere, men alle må kom-
me, så hold øje med ka-
lenderen på hjemmesi-
den. 
 
Årets første foredrag  

 
samlede over 50 deltagere, da det var 1. 
opsamlingsheat efter corona. Derfor havde 
vi lånt lokaler ude i byen - tusind tak til 
Frøs Sparekasse. 
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Arbejdsdag  
Af Helene Sjørup 

Lørdag d. 19. juni ville man, hvis man 
var kørt et smut til Tarp, kunne se et 
ihærdigt, hårdtarbejdende team af 
DcH´ere, der knoklede løs med diver-
se materiel.  
Der var nemlig indkaldt til arbejds-
dag.  
 
Og der blev virkelig arbejdet! Flisebe-
lægningerne blev renset for ukrudt, 
borde og bænke blev malet, udestuen 
blev vasket ned, der blev beskåret 
træer, klippet græs og ordnet parke-
ringsplads og og og….  
 
Altså lad os bare sige det sådan, at vi da 
godt kunne mærke arme og ben, da dagen 
var slut :) 
 
Det var varmt, det var hårdt - men det var 
også hyggeligt - og pizzaerne var gode. Og 
wow et resultat, hvis vi selv skal sige det! 
Se før-efter-billeder af p-pladsen nederst. 
 
Og pssst: Næste gang er der også plads til 
dig på arbejdsdagen. Klubben giver drikke-
varer og frokost, og du har håneret over de 
fra dit hold, som ikke dukker op - det er 
bare med at komme afsted. 
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Landsmøde 

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstje-

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

.Af Janni Kristiansen 

Endelig fik vi i august afholdt årets lands-
møde i DcH Danmark. 
 
Før landsmødet officielt gik i gang, var der 
et pænt mindeord om DcH Esbjergs Arne 
Andersen, som var æresmedlem i DcH 
Danmark.  
 
Efter behørig hyldest af dommere og 
kredsinstruktører med hhv. 40 og 25 års 
jubilæum gik vi i gang med dagsordenen, 
som blev kørt igennem uden de helt store 
ting - det vigtigste var nok, at Anette Lu-
nau blev genvalgt som formand 
 
Landsledelsen bad om opbakning til at 
arbejde videre med to ting, nemlig dels 
ansættelsen af en regnskabsfører (kasserer-
posten er ret voldsom på landsplan), dels 
et oplæg om en eller anden form for afløn-
ning af instruktører.  

 
Baggrunden for dette sidste er især at kun-
ne holde på de bedste instruktører, så de 
ikke suser ud i det private udbud af for-
skelligartet træningstilbud. 
 
Fra DcH Esbjerg deltog Brian og jeg, og vi 
var udstyret med mandater til stemmeafgi-
velse af bestyrelsen - og heldigvis var der 
ikke nyheder/argumenter på selve mødet, 
der gav anledning til at overveje at ændre 
disse beslutninger. 
 
Der blev opfordret til at deltage i debatten 
om eventuelle indhegnede ”naturparker”. 
DcH Danmark deltager i debatten og har i 
den anledning lavet en fin video om vores 
sport 

 
Man får en fin forplejning, møder en masse 
hundevenner fra nær og fjern, så det er en 
hyggelig dag. 
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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 

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. Laugesen 28 73 81 65  Hvalpe 

Pia Skovmose 22 38 82 39  Unghunde 

Svend Aagaard Jensen 29 66 99 65  Rally 

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 Noe 

DET GØRES IGEN IGEN 

Det gøres igen, nemlig et veltilrettelagt 
stævne i DcH Esbjerg. 
 
Fredag den 2. juli 2021 var der igen tilrette-
lagt et stævne med henholdsvis Rally, C-
konkurrence og B-konkurrence. 
 
Forud for et sådant stævne foregår der en 
hel del planlægning, til forskel fra C-
konkurrencen og B- konkurrencen foregår 
Rally konkurrencerne altid på arealet ved 
klubhuset, og på de områder skal græsset 
slås ekstra kort, således at banerne kan 
sættes op. Hver enkelt af de 3 baner mar-
keres tydeligt med snor. 
 
I Rally var der tilmeldt 48 deltagere, i C-
konkurrencen var der tilmeldt 21 deltagere 
og i B-konkurrencen var der tilmeldt 20 
deltagere. 
 
Jeg har nu gennem nogle få år deltaget 
som hjælper ved Rally, henholdsvis som 
tidtager, løber, og oprydder når stævnet 
var slut. 
 
Som tidtager er den primære 
funktion selvfølgelig at tage 
tid på hver enkelt ekvipage i 
den klasse, hvor du skal hjæl-
pe som tidtager.  
Derudover hjælper du selvføl-
gelig den dommer, hvor du er 
tidtager, med at bygge banen 
om (efter anvisning fra dom-
meren) mellem de forskellige 
klasser.  
 
 
 

 
Der er 3 forskellige baner, alt efter hvilken 
klasse du kan stille op i, og hver bane har 
den samme dommer og tidtager igennem 
hele stævnet. 
 
Til de 3 forskellige baner er der en fælles 
løber, ikke at forvente at man løber, men 
løberen skal samle de forskellige dommer-
sedler ind, fra de 3 baner, og aflevere dem 
til sekretariatet, som så skriver dette ind i 
resultatlisten.  
 
                      Fortsættes side 24 

Store konkurrencedag, del 2 
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Store konkurrencedag, del 2 
Fortsat  fra side 23 
 
Jeg ser altid dette stævne som en god og 
hyggelig dag, hvor man får tid til lidt hyg-
ge undervejs.  
 
Så absolut et stævne 
som er en oplevelse at 
se på. 
 
I år havde vi ikke man-
ge Esbjerg-ekvipager 
på podiepladserne, 
men der var alligevel 
mange gode gennem-
løb. Fotos af Merete og 
Svend samt en dommer 
og en tidtager, der lige 
holder en bette pause i 
det dertil indrettede 
snack-telt…..  
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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. 

2021-09-25/26: DM 

2021-10-2/3: Klubkonkurrencer 

2021-10-09: Klubfest 

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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