HUNDEGUF
Nr. 1

MARTS 2016

Så er det igen tid til
stort X i kalenderen
I år har klubben valgt at arrangere 3
konkurrencer:
22. maj 2016
landsdækkende konkurrence i A+B+C
27. august 2016
landsdækkende konkurrence i agility
28. august 2016
landsdækkende konkurrence i agility
(Jysk Mester)
Vi har derfor brug for mange hjælpere
– så har du tid og lyst til at give en
hånd med, så kontakt din træner
Sidste søndagstræning:
20. marts 2016
Første tirs-/torsdagstræning:
29. og 31. marts 2016

TRÆNERNE
LYDIGHEDSTRÆNERE

Søren Kornerup
28 56 96 64
kornerup@lite.dk

Flemming Jensen
75 22 02 13
flemming@
jensen.mail.dk

Hans-Chr. Andersen
23 60 30 61
hcia@hmnet.dk

Niels Jørgensen
20 66 93 76
niels@
hein-jorgensen.dk

Poul Jensen
20 27 55 70
damtoft@privat.dk

Jakob Vestergård
20 28 15 03
topgun.jv@
gmail.com

Lola Jørgensen
28 35 34 42
lolajancasper@
gmail.com

Tina Nielsen
26 80 35 89
Tinabn67@live.dk

Ditte Jacobsen
20 72 96 87
dittekjacobsen@
gmail.com

ALTERNATIV

Ginna Jepsen
21 78 43 47
ginna_jepsen@
hotmail.com

Thea S.Hansen
29 70 07 89
lbhgul@
post1.dknet.dk

Tina Kristoffersen
30 42 38 13
tina.kristoffersen@
mail.dk

Michael Thomsen
22 54 04 94
mthomsen@
teiamail.dk

Laila Hansen
21 93 36 63
rylen55@hotmail.com

Peter Liljehult
23 80 70 84
liljeHult@gmail.com

KØKKEN

Nelly
24 45 99 85
nellynielsen10@
gmail.com

AGILITYTRÆNERE

Jane Sørensen
26 79 99 30
larsogjane@cool.dk

Ida Sørensen
29 40 44 20
ida.dalsgaard@
sol.dk

Klaus Osterhoff
27 89 99 01
klaus.osterhoff@gmail.com

Karina Osterhoff
27 89 99 00
karina.osterhoff@gmail.com

TRÆNERASPIRANTER

Sara Saron
60 12 14 28
ozetta@live.dk

Tine Smed
28511672
tinesmed@gmail.com

Malou Lykkely
30 30 39 55
malou-lykkely@
hotmail.com

HAR DU SPØRGSMÅL ANGÅENDE TRÆNING
RINGE, SMS ELLER MAIL TIL
DIN TRÆNER
OGSÅ GERNE VED AFBUD

TJEK NYT OM DCH-VARDE PÅ FACEBOOK OG
PÅ WWW.DCH-VARDE.DK

Kontakt Info
FORMAND
Jakob Vestergaard
Ølgodvej 18, 6800 Varde
20 28 15 03
topgun.jv@gmail.com
KASSERER
Jane Sørensen. Sundsigvej 17
Kærup, 6851 Janderup
26 79 99 30
larsogjane@cool.dk
SEKRETÆR
Heidi Østergaard Kristensen
Vardevej 42, Sig, 6800 Varde
21 66 75 72
hm.sig@mail.dk
BESTYRELSE
Kurt Didriksen
Agervænget 2, 6840 Oksbøl,
79 37 15 52
ak.didriksen@bbsyd.dk
Ditte Jacobsen
Teglgårdvej 4, Orten, 6800 Varde
20 72 96 87
dittejacobsen@gmail.com
BLADUDVALG
Jane Sørensen
26 79 99 30
Bjarne Burchardt
20 77 96 23
ellenogbjarne@turbopost.dk
Dorte Hembo
24 42 88 67
dortehembo@mail.dk
Susanne Sørensen
51 94 11 40
sus-bent@privat.dk
PROBLEMHUNDE-KONSULENT
Flemming Jensen
75 22 02 13

AKTIVITETSUDVALG
Heidi Østergaard Kristensen
21 66 75 72
Hanne Kristensen
75 21 05 42
hannek1@gmail.com
Carola Hansen
22 36 91 68
carolaleth@gmail.com
TRÆNERUDVALG
Kurt Didriksen
79 37 15 52
Peter Liljehult
23 80 70 84
liljehult@gmail.com
Tina Nielsen
26 80 35 89
Tinabn67@live.dk
AGILITYUDVALG
Jane Sørensen
26 79 99 30
Malou Lykkely
30 30 39 55
Klaus Osterhoff
27 89 99 01
FODERSALG
Niels C. Jørgensen
75 25 91 99 - 20 66 93 76
KONKURRENCER
Jane Sørensen
26 79 99 30
MATERIALEFORVALTER
Peter Liljehult
23 80 70 84

Sidste frist for indlevering af materiale til næste
nummer af HUNDEGUF er 24. maj 2016
næste blad udkommer i uge 24

Efterlysning
Vi vil gerne have nogle flere bænke rundt på
vores træningspladser, så hvis I har en stående
derhjemme, som måske alligevel snart skal
smides væk eller skiftes ud så sig endelig til. Vi
kan sagtens bruge den.
Har I også en gammel arbejdshandske, gamle
børnesko eller andet vi kan bruge som genstande til træningen, så tag det endelig med.

2 der træner samme hund
Hvis I er 2 der træner med samme hund er det vigtigt, at I oplyser begge navne.
Et navn som primært medlem og et navn som sekundært medlem. Så indberetter
vi det til Landsforeningen og I er dermed begge dækket af vores Dch forsikring såfremt, der må ske skade eller andet under træningen.
Hvis vi ikke har fået det noteret ved indskrivningen, da I startede, må I meget
gerne maile det til kassereren Jane Sørensen (mail: larsogjane@cool.dk eller sms
26799930)
Bestyrelsen

Svane
Entreprise

HUNDEBIBLIOTEK
Benyt vores bibliotek – vi har
flere forskellige, spændende
bøger om hunde – selvfølgelig.
I kan låne dem helt gratis.
Spørg Jane eller Nelly herom…

Hvor er de, Agilityfolkene????
Hvorfor har vi slet ikke set agilityfolkene om søndagen ?? – har nogen mon tænkt 
Vi har lejet en ridehal på Gl. Lifstrupsvej, Esbjerg, hvor vi har trænet hver tirsdag og
torsdag aften i ridehallen i januar, februar og marts måned til nu 
Vi har haft 5 hold i alt. 3 hold om tirsdagen og 2 hold om torsdagen.
Det har været fedt og godt. Rigtig god træning i de kolde måneder – uden at man
skal tænke på om banen er for glat for hundene. Så det er bestemt ikke sidste gang
vi gør det 
Men nu er foråret på vej og vi glæder os til
at ”komme på græs” 
Så vi glæder os til at starte igen, udenfor
efter påske.
Vi ses snart 
Rigtig god påske 
Mange hundehilsner fra alle os agilityfolk 
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Hvordan du giver din hvalp en pille
Tag hvalpen fast i dine arme. Læg dens hoved på din arm, som hvis du skulle give
den flaske. Gør den det behageligt, "Sikke en god lille hvalp" Læg pillen i dens mund
Hvalpen hentes ned fra lampen og pillen findes under sofaen
Følg samme procedure som i nr. 1 men hold hundens poter nede med venstre hånd
og hold dens bagkrop nede med albuen. Pres pillen ned i dens mund med højre hånds
pegefinger
Hent hvalpen frem under sengen. Tag en ny pille, (modstå fristelsen for at købe en ny
hvalp)
Igen samme procedure som i nr. 1, undtagen når du har hvalpen i flaske-position, sid
på kanten af sofaen, bøj overkroppen ind over hvalpen, hold din knyttede hånd over
din venstre albue, åben hvalpens mund ved at løfte dens overkæben og put pillen
hurtigt ind. Idet dit hoved er nede mellem dine knæ vil du ikke være i stand til at se
hvad du gør, hvilket sikkert er meget godt
Efterlad hvalpen hængende ud over siden på sofaen. Lad pillen sidde i dit hår
Hvis du er kvinde så græd. Hvis du er en mand, så græd også
Nu må du tage dig sammen. Hvem er det der er chefen her????? Indfang hvalpen og
hent pillen. Genindtag position 1, og sig jernfast, " Hvem er chefen her?" Åben hvalpens mund, tag pillen og uuups
Det fungerer ikke, eller gør det? Bryd sammen og tænk. Aha! Disse skinnende hvalpetænder og kløer er årsagen til dette kaos
Kravl hen til linnedskabet og hent et stort badehåndklæde. Læg det ud på gulvet
Hent hvalpen frem under stolen og pillen fra potteplanten
Læg hvalpen på håndklædet i den ene ende med dets hoved ud over kanten
Fold dens bagben op over og dens forben nedover maven, (modstå fristelsen til at slå
knude på den)
Rul hvalpen ind i håndklædet
Genindtag position 1. Før hånden op til hvalpens hoved. Pres dens mund og kæbeled
op som på en krokodille
Smid pillen ind i hvalpens mund og hold den lukket. Hurra! Det lykkedes
Rul hvalpen ud af håndklædet. Og støvsug omgivelserne for løse hundehår. Forbind
dine sår
Tag to asperiner. Læg dig ned og hvil dig

HUNDESHOPPEN
Liner

Pris

Sort læderline, 225 cm
Brun læderline, 225 cm
Smal læderline
Agilityline (halsbånd og line i ét)
Kort læderline med håndtag
Rund læderline, 1,5 m, med håndtag
Rund lædersporline, 5 m
Motivationsline, 2 m
Lædermotivationsline, 1,2 m
”Slips” ultrakort line
Sporline, 10 m, 6 mm tov
Sporline, 6 mm, rundl. 5 m

150,00
150,00
210,00
60,00
120,00
100,00
170,00
75,00
70,00
35,00
130,00
170,00

Seler:
Sporsele,
Sporsele,
Sporsele,
Sporsele,

70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

215,00
225,00
235,00
250,00

Halsbånd:
Dankæde, flere størrelser
Halsbånd med kliklås , small
Halsbånd med kliklås, medium
Halsbånd med kliklås, large
Brunt læderhalsbånd
Sort læderhalsbånd

125,00
20,00
25,00
30,00
30,00
30,00

Andet:
Aktivitetsbold
Apportbuk, 250 g
Apportbuk, 400 g
Apportbuk, 650 g
Sammenklappelig drikkeskål
Drikkeflaske
Dummy, grøn, 250 g
Dummy, grøn, 500 g
Stor dummy
Dødbold med snor
Dummy – small
Godbidtaske
Stor godbidtaske
Karabinsæt messing
Klikker
Klikker med justerbar lyd
Markeringsstokke, sæt med 5 stk.
Flag til markeringsstokke
Skruespyd
Kasket
DcH nøglesnor
DcH rygsæk
T-shirts, flere størrelser
Vest med DcH logo
3-i-1 jakke med DcH logo
Regnsæt, dame-/herremodel, flere størrelser

25,00
55,00
70,00
85,00
25,00
50,00
30,00
45,00
90,00
40,00
25,00
40,00
65,00
10,00
30,00
45,00
90,00
20,00
40,00
45,00
15,00
50,00
50,00
350,00
400,00
600,00

HUSK ...
du kan altid komme forbi klubhuset i vores
træningstider for at købe foder mv.
eller ring til Niels Jørgensen på tlf. 20 66 93 76
også selvom du ikke mere er medlem af klubben

Opråb fra køkkenet
Kom ind i klubhuset efter træning der er
gratis kaffe/the/cacao efter træning – nogle gange også kage, når nogle har bagt.
Igen – igen – igen I vores hundeklub er vi mange med mere end 1 sød tand, så vi
søger derfor friske kagebagere, der vil bage til træning den sidste træningsdag / aften
i hver måned.
(selv en citronmåne kan bruges) :o)
Der bliver spist ca. en stor bradepande kage pr gang. Man kan evt. være 2 der går
sammen om at bage. Der hænger en seddel i klubhuset, hvor man kan skriv sig på.
Vi håber på mange frivillige bagere.
Uden bagere
ingen kager

Er du lækkersulten efter træningen om søndagen, så er Nelly begyndt at sælge pølser med
brød. De skal bestilles inden træning så er de
varme og klar efter træning.
Skriv dig på listen inden træning

Efterlysning
Er der gemt en lille journalist eller bare en god fortæller i dig, og har du lyst til at
hjælpe/komme med input til klubbladet så kontakt Jane Sørensen fra bestyrelsen, vi
mangler meget hjælp til bladet – kom bare, alt kan bruges

Kurt Didriksen med Blackie
Vi startede i Varde juni 2011, hvor han var godt et år gammel, primært fordi jeg syntes at han var meget svær at arbejde med. Han havde en frygtelig masse energi, og
alting foregik i højeste gear. Han var meget mere interesseret i de andre hunde, så
det kunne være svært, at få ham til at holde fokus på mig. På trods af at, han snart
er 6 år, så er de andre hunde stadig meget interessante.
Jeg har haft en labrador før, som blev 15 år gammel, så jeg troede, at jeg havde set
det det meste, men Blackie var en hel anden hund. Det skal siges, at Blackie er en
formel 1, men jeg havde ikke forestillet mig, at det ville betyde så meget.
Vi startede på C2, hos trænerne HC, Poul og Søren, og ja de er der stadigvæk. 
Selve træningen gik egentlig udmærket, da vi havde trænet det meste, før vi kom til
Varde.
Noget at det nye han skulle lære, var at give hals, for en person også kaldet figurant,
hvilket var et problem, da han ikke gøede. HC sagde at det kunne han lære, så jeg
gik i gang derhjemme, til stor moro for familien.
Jeg viste ham en godbid, og ved den mindste lyd, fnys eller lignede, så blev han belønnet. Og med en ihærdig indsats fra os begge, lærte han at give hals.
I oktober afholdes der klubkonkurrence, så jeg tilmeldte os, ligeså meget for at støtte
op om arrangementet, som for at afprøve Blackie. Jeg havde ikke de store forventninger til resultatet, da vi skulle konkurrerer mod ældre hunde. Men han overraskede
mig positivt, hvilket han har gjort mange siden, og vi vandt.
Det betød så at, det var slut med at være på C2, hvilket jeg egentlig var ked af, da
jeg havde hygget mig der.
Vi startede derefter på C holdet, og trænede der hele vinteren og foråret.
Klubben gennemfører en landskonkurrence, og i 2012 blev den afholdt i april måned.
Det var C, B og A hunde der kunne deltage. Jeg havde ingen planner om at, skulle
deltage i konkurrencer i DCH regi, da jeg egentlig bare skulle have styr på min hund,
og derefter havde jeg regnet med at stoppe i Varde.
I marts og april var jeg udenlands i 3 uger. Til min store overraskelse og skræk,
havde min træner tilmeldt os til konkurrencen, så vi havde en uge til at blive klar. Det
gik bedre end forventet, og jeg kunne efterhånden se nogle muligheder i ham, og
blev selv bidt af det.
I juni var vi i Toftlund til konkurrence, og det gik ad H til. Men da jeg havde tænkt
over hvad der gik galt og hvorfor, kunne jeg godt forstå det. Træningen var blevet for
ensartet, og da der så skete noget nyt for ham, kunne han ikke magte det. Det var en
af de konkurrencer, jeg lærte mest af.
I løbet af sommeren blev der trænet flittigt, og i ferien var vi i Sverige, og han var
med.
Det blev til 3 konkurrencer mere det år, som gav point nok til oprykning til B klassen,
og udtagelse til danmarksmesterskaberne i Grindsted.fter oprykning til B klassen,
skulle vi i gang med at træne spor. Man kan roligt begynde at træne spor, noget før
end vi gjorde, da det er en god måde, at udfordre hunden på.
Det gik fint i B klassen, og vi fik oprykning til A klassen, og en plads til DM igen.

Efter DM skulle vi i gang med at træne eftersøgning, som er nyt i forhold til B programmet.
I eftersøgning skal føreren, dirigerer hunden igennem et anvist område, som er 250
skridt langt og 80 skridt bredt. Man går på midten, og sender hunden henholdsvis fra
den ene side til den anden side. Dette skal foregå rimeligt flydende. Hunden skal undervejs finde to figuranter, og melde til føreren, at figuranten er fundet. Dette kan
ske ved halsgivning eller bringsel. Jeg havde jo lært Blackie at give hals, hvilket han
havde gjordt i C og B klassen.
Alt burde nu være fryd og gammen men nej.
Jeg kan ikke høre på det ene øre, og hører dårligt på andet. Da vi første gang, var
ude og træne i noget lukket terræn, kunne jeg ikke høre ham, og de andre måtte fortælle mig, at han halsede. Men jeg kunne ikke lokalisere ham, og rendte forvildet
rundt for at finde ham. Dette ville ikke gå til en konkurrence, så jeg tænkte en del
over dette nye problem. Der var jo mulighed, for at bruge bringsel, så jeg besluttede
mig for, at det var vejen frem.
Jeg købte en bog, hvor det meget detaljeret blev beskrevet, hvordan man træner
bringselhund.
Hunden får et halsbånd på, hvor der er fastspændt et vedhæng, som hunden skal
tage i munden, når den har fundet figuranten. Derefter skal den løbe retur til føreren, som sætter en 5 meter line på hunden, hvorefter hunden på en kommando fra
føreren, skal løbe tilbage til figuranten, for at påvise denne.
Vi trænede flittigt, og jeg syntes at det gik ok. Vi tog til konkurrence, men konkurrence og træning er ikke det samme. Han var usikker på, hvad han skulle gøre, og lavede mange blindmarkeringer. Det vil sige at, han tog bringslet i munden, selvom der
ikke var nogen figurant. Det skyldtes usikkerhed, og måske også for at gøre mig tilfreds. Det var ganske enkelt, ikke blevet øvet nok. Efterhånden blev han mere sikker
med bringslet, men så meldte der sig et nyt problem. Jeg bruger ham også til jagt, og
der søger de anderledes, typisk mere frit efter færden. Nu begyndte han at søge, som
når vi var på jagt. Dette gik ikke, da der lægges meget vægt på, at hunden søger i
lige linjer udad og ikke frem i området, og det kunne ses på de point vi fik til eftersøgning. Dette var nu også, blevet et problem til træning.
Jeg kunne ikke selv løse det problem, og ingen andre i klubben, kunne gøre det.
Ingen oprykning til E klassen, og heller ingen DM deltagelse det år. Jeg mente at han
havde potentialet til oprykning, da det kun var eftersøgningen, han fejlede i.
Efter mange overvejelser tog jeg kontakt til en naboklub, hvor jeg vidste at træneren
for A hundene havde stor erfaring i eftersøgning. Hun har selv labrador, så hun ved
udmærket, hvad de kan finde på.
Det skal siges, at jeg stadig trænede i Varde. Man må godt træne i anden klub, end
den hvor man stiller op for. Man skal så bare betale træningsgebyr til den anden klub.
Hun kiggede på ham, kom med nogle forslag til, hvad jeg skulle gøre. Det hjalp, han
begyndte at lystre mig meget bedre. Vi var så at sige på banen igen.
I 2015 starter vi igen i A klassen, med første konkurrence i Esbjerg. Vi fik en anden
plads, samt nok point til oprykning til E klassen. Oprykning sker ved, at man mindst
to gange til konkurrencer i samme sæson, opnår over et vist pointtal. Det betød at vi
bare en gang mere, skulle have over 260 point i løbet af sæsonen.
Det lykkedes flere gange, samt vi blev sydjysk mester.
Det betød at vi var rykket op i E klassen, og vi havde fået point nok, til at deltage i
DM i Ribe
DM var nær gået i vasken. Jeg var ikke hjemme i ugen op til DM, men havde mulighed, for at have ham med mig. Onsdagen tre dage før DM haltede han. Jeg kunne
ikke se, hvad der var galt med ham. Min kone hentede ham om torsdagen, og kørte
til dyrlægen om fredagen. Han havde flækket en negl. Han fik forbinding på, og fik

både smertestillende og antibiotika. Dyrlægen mente at han
godt kunne deltage i weekenden, jeg havde dog mine tvivl.
Vi kørte til Ribe, og blev indskrevet. Han var ikke 100 procent klar, men vi skulle heldigvis starte med stuedressur, og
afslutte med spor om lørdagen.
Det gik rigtig fint efter forholdene. Søndag var der frit søg
og eftersøgning, og han lignede
sig selv igen, og løste opgaverne fint.
Træningen er selvfølgelig i fuld
gang, og vi ser frem til endnu
en sæson.
Hilsen Kurt og Blackie

DM Ribe 2015

________________________________________

VELKOMMEN TIL DE NYE
Foreningen byder de nye medlemmer og deres hunde velkommen:
Susanne Schelle Bak med Fie
Carin Hein med Trine
Lillian Kristensen med Pluto
Annelise Thestrup med Laika
Lars Erikstrup med Chico
Anne Henriksen med Lucca
David Pedersen med Scooby
Rikke Haargaard med Sava
Lis Thomsen med Plet
Berit Høj Johansen med Einstein
Nicolaj Andersen med Tyson
Bent Næslev med Molly
Tine Hvejsel med Storm
Allan Pedersen med Odin
Tina Borum med Luffe
Gitte Larsen med Mikka
Helle Møller med Jeff
Helle Bjerg med Aygo
Jeanette Simonsen med Ziggie
Jannie Andersen med Charlie
Ida Grove med Alika
Mathilde Friis med Alma
Peder Kruse med Eddie
Katharina Bynge med Max
Daniela Constantinou med Angel

Anette Schack Tonnesen med Zenta
Ann Møller med Liva
Charlotte Jepsen med Aussis
Simone Kiekback med Balou
Trine Lyhne med Viola
Anna Jensen med Hugo
Bjarne Petersen med Sessan
Oksana Kornichuk med Rex
Dorte Jeppesen med Simba
Anne Clausen med Mekita
Ditte Laursen med Alvin
Mogens Ørum Madsen med Berta
Lone Bjørn med Dolly
Bente Aagaard med Bertram
Anitta Kikkenborg med Thor
Malene Rosenkilde med Gaia
Andreas Rechnagel med Ludwig
Mette Kampmann Jessen med Konrad
Jette Meyer med Zuma
Line Filskov med Gizmo
Uffe Holm Hansen med Konrad
Malene Kikkenborg med Morgan
Maja Bertelsen med Gizmo
Hanne Juncker med Stella

God fornøjelse til jer alle –
håber i får nogle gode timer i hundeklubben 

Generalforsamling og foredrag
Der var mødt rigtig mange medlemmer op, og formanden for DCH
Varde, Jakob Vestergaard, sagde, at det var en fornøjelse at se så
mange - og at der nok var tre gange så mange som der plejer at
være.
Én af grundene til det store fremmøde kunne godt være, at klubben
havde allieret sig med foredragsholder Niels Fæster Sørensen, der er
tidligere patruljemand hos Slædepatruljen Sirius. Niels bor i København, men er oprindelig “Vardedreng”, og søn af Bodil og Svend
Sørensen, som stadig bor i Varde.

Efter en veloverstået generalforsamling, gik Niels i gang med et
meget flot foredrag. Han fortalte
om alle sine fantastiske oplevelser i Grønland, fulgt op af en
masse lysbilleder.
Det er 15 år siden Niels kom hjem
fra sit 26 måneder lange ophold
hos Sirius, men han fortalte som
var han kommet hjem for et par
uger siden. Man kunne fornemme, at denne oplevelse er
“once in a lifetime”, og noget man
aldrig glemmer.
Niels viste rigtig mange billeder,
både af den barske - men meget
smukke - Grønlandske natur, slædehundene, og ham selv og hans
makker i forskellige situationer.

Bl.a. fik vi både at høre - og se hvordan hverdagslivet fungerer på
en patruljetur - både mht. madlavning, hvordan de bor og det UGENTLIGE skift af strømper og undertøj!
Til sidst var der sat tid af til en spørgerunde, og der blev spurgt flittigt
fra publikum - både spørgsmål om
opholdet i Grønland, men også hvad
Niels efter hjemkomsten havde beskæftiget sig med.

Facts om Sirius Patruljen:
Slædepatruljen Sirius’ opgave er at gennemføre overvågning og suverænitetshåndhævelse i det ubeboede Nordøstgrønland, samt som
politimyndighed at føre kontrol med ekspeditioner og sikre fredningsbestemmelserne i nationalparken.
Patruljen er bemandet med 12 mand, og har hovedkvarter på stationen Daneborg.
De bedste af de bedste
Som patruljemand ved Slædepatruljen Sirius uddannes man til at
begå sig i arktisk klima og gennemføre patruljering med hundeslæde, båd, fly og til fods. Derudover vil man blive uddannet til at
varetage vedligeholdelse af bygninger, depoter og materiel tilhørende patruljen

Formandens beretning 2015
2015 har været en år hvor der er sket forandringer, og hvor især den yngre generation er blevet mere tydelig i trænerstablen, det har ligeledes været et år med udfordringer, og spændende tiltag bl.a. i form af nye hold.
Der er i 2015 sket en fremgang i antal medlemmer fra 194 medlemmer i 2014 til 221
medlemmer i 2015.
Hvilket jeg syntes vi kan være rigtig godt tilfreds med. (venteliste til hvalpehold)
Der er i 2015 blevet afholdt 4 vellykkede konkurrencer i klubben. Der er blevet afholdt en lydighedskonkurrence i C-B-A og en klubkonkurrence.
En landsdækkende agility konkurrence, samt en DGI konkurrence i agility og rally.
Og til sidst er der i samarbejde med DCH Esbjerg blevet afholdt Jysk Mesterskab.
Tilslutning til konkurrencerne kunne godt have været bedre.
Vi har i 2015 haft hundeførere ude i konkurrence i klasserne C, A og i Agility.
Oprykninger i lydighed er:
Jakob fra C-B og Kurt fra A-E.
Stor tillykke til jer alle, vi har i 2015 også haft nogle hundefører med til DM, her skal
nævnes Kurt i A. Og følgende i Agility: Sara, Tine, Gunnar, Klaus, Katrine, Børge og
Ulla.
I 2015 har vi 3 nye træner aspiranter der er startet op med træner grunduddannelsen, dette er Ginna, Thea og Peter, Peter blev i 2015 færdig med træner grunduddannelsen.
Desværre har nogle træner også valgt at stoppe i klubben.
Der har været et par arbejdsdage i klubben i 2015, hvor der er blevet udført alm vedligeholdsarbejde i klubhus og på træningsarealer, og så har agilityholdet ligeledes
malet forhindringer.
I 2015 har der i klubben været afholdt et foredrag med Beredskabsstyrelsen, her var
hundefører Bent Gyldenløve ude at fortælle, han er hundefører ved Beredskabsstyrelsen og fortalte om sin udsendelse til Bam i Iran. Efter foredraget var der opvisning
udendørs omkring træningen af hundene. Vejret viste sig desværre ikke fra sin bedste
side, men tænker det passede godt med temaet for redningshunde og katastrofer.
En stor tak til alle der har ydet en indsats i DCH varde. Takker bestyrelse, trænere og
diverse udvalg for et godt og spændende år.

___________________________________
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Referat af generalforsamling 2016
Valg af dirigent
Poul Jensen blev valgt. Poul erklærede, at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Beretning ved foreningens formand
Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt
Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for 2017
Bestyrelsens forslag: Uændret kr. 950,Der er ikke varslet stigning fra landsforeningen, derfor foreslår bestyrelsen uændret
950 kr. Godkendt.
Indkomne forslag
Tvungen vedtægtsændring fra Landsforeningen vedlagt. Godkendt.
Der var ikke indkommet øvrige forslag.
Valg af Formand/kasserer
På valg Kasser Jane Sørensen (modtager genvalg)
Formand (er ikke på valg)
Jane Sørensen blev valgt.
Valg til bestyrelsen
På valg HC Andersen (modtager ikke genvalg)
og Kurt Didriksen (modtager genvalg)
Kurt Didriksen og Ditte Jakobsen blev valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg Ditte Jakobsen som 1. suppleant
Susanne Schelle Bak blev valgt til 1. suppleant
Valg til bladudvalget
På valg Bjarne Burchardt (modtager genvalg) og yderligere en for et år.
Bjarne Burchardt blev valgt.
Dorte Hembo blev valgt for et år.
Valg til aktivitetsudvalget
På valg Carola Hansen (modtager genvalg)
Carola Hansen blev valgt
Valg til trænerudvalget
På valg Flemming Jensen
Peter Liljehult blev valgt
Valg til agilityudvalget
På valg Tina Kristoffersen
Klaus Osterhoff blev valgt.
Valg til revisor
På valg Flemming Jensen (modtager genvalg)
Flemming Jensen blev valgt.
Valg til revisorsuppleant
På valg Søren Kornerup (modtager genvalg)
Susanne Sørensen blev valgt.
Eventuelt
Fighterpokalen blev uddelt.
HC blev takket for hans tid i bestyrelsen.
Jakob takkede for den hjælp han havde fået som ny formand, bl.a. fra Niels og Flemming.

Klubbens fighterpokal for 2015
blev uddelt ved generalforsamlingen
I år gik fighterpokalen til Tina Nielsen.
Tina fik pokalen for hendes store arbejde i klubben. Hun er
altid positiv og smilende og har lagt et stort arbejde i forbindelse med konkurrencer og i trænerudvalget. Tina har
altid styr på tingene. Man kan regne med Tina. Hun er positiv og har gjort et stort stykke arbejde med div. problemer i
trænerudvalget. Hun er en dygtig træner og kan forklare på
en pædagogisk måde.
Tillykke til Tina med årets Fighterpokal

