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Forsidefoto:
Laika i det grønne.
Laika tilhører Thea Stenberg Hansen.
Thea er lige fyldt 18 år, og har været
agility-træner hos DCH i tre år.
Thea ejer også Mayzie - og hun løber
agility med begge hunde.
Kunne du tænke dig, at få din hund på forsiden?
Find kameraet frem og send os dine bedste billeder,
så er din hund måske den heldige forsidehund i næste nummer af Hundeguf.
Billederne skal være i god kvalitet, ellers er det ikke muligt at sætte
billedet op i stor størrelse, så det passer til forsiden.
Send dine billeder til: dortehembo@mail.dk

3

Trænere hos
DCH Varde

Poul Jensen
Tlf. 20 27 55 70
 damtoft@
privat.dk
Lydighed

Ditte Jacobsen
Tlf. 20 72 96 87
 dittekjacobsen@
gmail.com

Tlf. 20 28 15 03
 topgun.jv@
gmail.com

Lydighed

Lydighed

Flemming Jensen

Peter Liljehult

Tlf. 23 41 81 84
 flemming@
jensen.mail.dk

Tlf, 23 80 70 84
 liljeHult@
gmail.com

Lydighed

Lydighed

Hans-Chr. Andersen

Lola Jørgensen

Tlf. 23 60 30 61
 hcia@hmnet.dk

Tlf. 28 89 97 06
 lolajancasper@
gmail.com

Lydighed

Michael Thomsen

Lydighed
Tina Nielsen

Tlf. 22 54 04 94
 mthomsen@
teliamail.dk

Tlf. 26 80 35 89
 tinabn67@
live.dk

Lydighed

Lydighed

Niels Jørgensen
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Jakob Vestergård

Ginna Jepsen

Tlf. 20 66 93 76
 niels@
hein-jorgensen.dk

Tlf. 21 78 43 47
 ginna_jepsen@
hotmail.com

Lydighed

Lydighed

Tine Smed

Nelly

Tlf. 28 51 16 72
 tinesmed@
gmail.com

Tlf. 24 45 99 85
 nellynielsen10@
gmail.com

Lydighed og agility

Køkken

Thea S. Hansen

Ulrik R. Christensen

Tlf. 29 70 07 89
 thea.stenberg@
hotmail.dk

Tlf. 42 44 20 66
 lykkesvej5@
gmail.com

Lydighed og agility

Træneraspirant

Jane Sørensen

Lone Jakobsen

Tlf. 26 79 99 30
 larsogjane@
cool.dk

Tlf. 40 36 71 08
 skovdaljakobsen@
gmail.com

Agility

Træneraspirant

Malou Lykkely

Gitte Fredenhardt

Tlf. 30 30 39 55
 malou-lykkely@
hotmail.com

Tlf. 23 32 46 47
 fredenhardt@
live.dk

Agility

Træneraspirant

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

Har du spørgsmål angående
træning - eller andet - så ring,
sms eller send en mail.

Agility

Er du forhindret i at komme til
træning, må du meget gerne
melde afbud til din træner.

Karina Osterhoff
Tlf. 27 89 99 00
 karina.osterhoff@
gmail.com
Agility
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Når man køber en hund ...
... så køber man hjertesorg. Jeg tror ikke, der findes en hundeejer i hele verden, der ikke har hørt
de ord. For mig blev virkelige d. 21. april. Jeg
valgte at lade Dupond sove ind.
Før påske var jeg var til check med begge
hunde hos Magtor i Hinnerup. Iggy fik af vide, han
var en lille bandit og at han måske ville vokse lidt
mere. Men han var fin i knoglerne.
Dupond har bakset med bækken problemer i
lang tid. Men jeg har altid "nippet det i enden ;)"
og smertebehandlet FØR han fik ondt. Under
dette besøg lagde Christian, vores kiropraktor,
mærke til, at Dupond vred sig når man rørte ham
hen over ryggen. Et røntgen blev taget og det viste
blandt andet gigt i nakken men det vidste jeg
godt. Det var derfor vi stopped emed agility.
Røntgenbilledet viser så også, at en flig var slå af
en knogle i bækkenet. Så kommer det jo ikke bag
på nogen, at det har gjort ondt fra tid til anden.
"MEN" sagde den søde Dr. Dyr …. "Dupond
har større problemer". Lige der slog mit hjerte et
ekstra slag og jeg kunne ikke helt høre, hvad dyrlægen sagde. Jeg stod og stirrede på den store grå
plamage, man kunne se på billedet, i ryggen på
Dupond. ".... lille sandsynlighed for det er gigt og
det er kræft vi ser på. Desuden smuldrer disse tre
ryghvirvler". Min verden stod stille et sekund og
jeg kan huske, jeg kiggede hen på Dupond, som var
bedøvet og lå og savlede på gulvet, og tænkte at det
ikke kunne passe. For han er jo "frisk".
Da jeg ikke har et før-billede af Duponds ryg,
så kunne man ikke sige, hvor fremskreden det var.
Jeg kunne sende ham på Århus dyrehospital og få
lavet en biopsi og en scanning. Altså flere prøver.
Men det valgte jeg ikke at gøre. Han var jo ingen
vårhare og kræften kan ikke kureres. Hjem med
hundene og spekulere. Hvad gør jeg?
Smertedækker indtil han ikke kan smertedækkes
mere? Er det et godt hundeliv?
Nu skal det siges, at Dupond bestemt ikke var
nogen normal hund. Han var sær! Men han var min
sære hund. Han havde angst, var skudræd, egenrådig, selvstændig men helt igennem fantastisk. Jeg
fik ham efter alvorlig sygdom. Han skulle være min
makker og få mig ud af døren. Det gjorde han.
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Efterhånden som jeg fik det bedre kunne vi mere
sammen og agility blev vores sport. Han var sej til
det. Total ulydig i alle andre situationer men i agility ... min stjerne.Vi har været i Tyskland og løbe og
har løbet på næsten alle baner i Danmark.
Da han fik konstateret gigt i nakken indstillede
vi den karriere og gik over til lydighed. Han var
faktisk god til det! Det havde jeg aldrig troet. Vi
var endda til konkurrencer i C-programmet! Igen
… Det havde jeg aldrig troet. Nogen stjerne blev
han ikke i lydighed, men hver gang vi var ude blev
jeg komplimenteret for at have en "dejlig frisk
hund med et stort væsen". Det betyder altså mere
for mig end en 10'er i stå!
De sidste par måneder er der sket meget. Jeg er
flyttet for mig selv og til Varde. Vi bor tæt på skydebanen og det har påvirket Dupond. Ingen tvivl.
Men han blev bedre til at håndtere skyderiet. Men
så var der "de andre ting". Ændringer i hand
adfærd. Han ville ikke med ud og gå. Han skød
mange gange ryggen op, når vi var ude og gik som
om han havde "skidt i bukserne". Han var afvisende overfor hunde han normalt gik i flok med.
Afvisende, mere afvisende burde jeg nok sige,
overfor Iggy.
Dupond fanget midt i et nys.
Han
sov
meget. Efter
en gåtur på
30 minutter
var
han
smadret til
trods for,
han
var
smertedækket.
Jeg begyndte at
forstå, at han
ikke ville få
det bedre. At
dagen i morgen aldrig
ville være så
god
som
dagen i går
for ham. Jeg

har været presset. Stresset. Ked af det. Men en
beslutning blev taget. Han skulle væk imens han
stadig var på toppen. Jeg kæmpede meget med at
bekræfte overfor mig selv, at det var den rette
beslutning. Jeg gik hele tiden og retfærdiggjorde
det. For han kunne jo måske have levet 3 år endnu
på smertestillende? Eller hvad …. Måske havde
han kun 3 måneder.
Jeg bestilte tid til aflivningen fredag d. 21-04 på
Esbjerg Dyrehospital. Det er dem, der har haft
Dupond i hænderne, siden han var lille hvalp.
Dagen blev planlagt nøje. Iggy blev afsat så det kun
handlede om Dupond og jeg. Vi tog til Nysø hvor
han fik lov til at svømme og lege med bold indtil
han ikke kunne længere. Han blev stopfodret med
kyllingepølse og frikadeller. Jeg sværger, han fik så
mange godbidder man kunne se ham tage på i
vægt! Efter svømning tog vi hjem og han blev tørret og nusset omkring. Han tog sig en velfortjent
slapper i mit skød og jeg kunne få lov til at nusse
ham. Det var ikke noget Dupond ellers gad og jeg
spekulerer på, om han måske "vidste" det? Til fro-

kost tog vi i Nørreskoven i Esbjerg. er er han vokset
op og han fik lov til at løbe efter alt, hvad der bevægede sig. Et par hundevenner kom og tog afsked
med Dupond og det var helt fantastisk.
Så gik turen hjem til mine forældre. Jeg har
aldrig fået børn så Dupond var deres hunde "barnebarn". Billeder af ham hænger i rammer på lige
fod med menneskebørnene i min familie ;). Han
fik den største portion leverpostejsmadder, jeg
nogensinde har set. Plus alt det løse.
Da det var tid fik han klap og nus. Ikke et øje
var tørt og det gjorde det bestemt ikke lettere.
Men det viser jo bare, hvor langt ud kærligheden
til vores dyr går. I radioen spillede de "A lovely
day" med Bill Withers: "Then I look at you - And
the world's alright with me - Just one look at you
- And I know it's gonna be - A lovely day - A lovely day". Kunne det være bedre?
En god veninde tog med mig. Jeg havde faktisk
planlagt at gøre det alene, men jeg er glad for, jeg
ombestemte mig. Vi ventede kun kort tid før Mads

Fortsættes på næste side

Bliv medlem af vore kundeklub “Bedste Ven” – for katte- og hundeejere.
• Rabat på foder • Gratis tandeftersyn • Gratis klip af klør

Kom ind i vores butik og få individuel rådgivning
om valg af foder til din hund og kat.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.00-17.00. Telefontid: kl. 7.00-8.00

Varde Dyrehospital • Ribevej 37 • 6800 Varde
Mail: info@vardedyrehospital.dk • www.vardedyrehospital.dk/
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kaldte os ind. Vi talte lidt om proceduren og hvad
der kunne ske og hvad der endegyldigt ville ske. Vi
talte om beslutningen og grundlaget for den.
Mads var enig med mig i, at dagen i morgen aldrig
bliver så god som dagen var i går.
Dupond fik en afslappende sprøjte. Helt automatisk satte han sig mellem mine ben og da han
ikke kunne sidde lagde han sig og hvilede hovedet
på mit lår. Jeg talte stille til ham og kælede med
ham. Da han var afslappet nok fik han den sidste
sprøjte. Jeg fortalte ham,. at vi ville se hinanden på
den anden side af regnbuen.
Det var hårdt. Jeg græd og græd og troede
ikke, jeg nogensinde ville stoppe igen. Han sov
stille ind og jeg fik den tid med ham, som jeg
havde brug for. Da farven begyndte at forsvinde
fra ørerne og tungen lagde vi ham på briksen og
tog endelig afsked. Jeg havde valgt at få hans aske
til spredning er sted, men ombestemte mig. Jeg
kan ikke overskue det. Og det er ok.
Jeg har sagt farvel og på gensyn til verdens bedste Dupond. Han har lært mig meget. Om hundetræning blandt andet men han lærte mig at være et
bedre menneske. Han vil være for evigt savnet som
min første hund og store kærlighed. "Når man
køber en hund køber man hjertesorg".

Del 2
Fandme om ikke jeg skal igennem det igen! Det
kan bare ikke være rigtigt. Lige som man er kommet sig en smule over Dupond, så skal jeg aflive
Iggy. Forstå mig ret … Det var det eneste rigtige
at gøre. Han var syg. Mere syg end først antaget.
Men for fanden da.
Iggy var syg i lang tid. Første gang "alvorligt"
tilbage i februar med svær diarre. Han var ved
dyrlægen og jeg fik penicillin til ham. Det virkede
og han syntes nogenlunde frisk. Ud over han ikke
tog på eller voksede. Dyrlægen og jeg havde øje på
ham og diskuterede mange årsager til vedvarende
diarre og en uslukkelig tørst. I marts fik han taget
den første blodprøve for at se, om det skulle være
en fletbåren sygdom. Prøven var positiv og han
kom på antibiotika. Denne prøve viste desuden, at
Iggy havde et meget lavt hæmatokrit tal (anæmisk) samt et unormalt lavt protein tal. Igen bliver vi enige om, at holde øje med ham.
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I april blev han indlagt, da maven blev meget
slem. Undersøgelser i hoved og … blev foretaget
men intet kunne ses, mærkes eller høres. Så kom
turen til en ultralyds scanning og den viste intet i
maven. En ny blodprøve og igen var hæmatokrit
tallet og protein tallet lavt. Jeg blev enig med min
dyrlæge om, at Iggy bare havde dårlig mave og han
kom på specialfoder med et højt proteinindhold i
håbet om at få kroppen til at indtage bare lidt.
Proteiner skal der jo til for at vokse!
Grundet manglende diagnose til trods for 1000
prøver valgte jeg at skifte dyrlæge i slutningen af
april. Iggy virkede sløv, apatisk og til tider usikker
på benene. En ny blodprøve og denne gang blev
galde tallet tjekket. Prøven viste, at Iggys galdetal
var absurd høje. De blev dobbelttjekket samtid
med at diagnosen Portsystemisk Shunt kom på
bordet. Det er en leversygdom, hvor blodårer fra
hvalpemor stadig ligger i eller udenfor leveren og
forhindrer leveren i at udskille de giftstoffer, den
skal.
Hjem og læse om det imens prøve 2 var i
Tyskland for at blive tjekket. Symptomerne passede. Diarre, opkast, sløvhed, manglende vækst,
tørst, apati og motoriske udfald. En operation
ville ikke nødvendigvis kunne helbrede.
Operationen kunne "i tilfælde" give hunden et
nogenlunde hundeliv. Hvem vil have en hund med
et "nogenlunde liv"?
Mange ting gav mening. Iggys rolige væsen som
i virkeligheden var sløvhed grundet giftstoffer, der
frit kunne rasere rundt i hans lille krop. Det fantastiske sovehjerte som i virkeligheden var afmagt
overfor den stres giftstofferne gav hans krop.

En uge før den endelige afgørelse fik jeg noget
super foder, der "samlede" nogle af giftstofferne
og oral afføringsmiddel sørgede for, at det kom
hurtigt ud. Iggy fik en opblomstring som var helt
fantastisk. Han var "rigtig" hvalp. Mistede al
hørelse og tossede rundt over alt hvor han kom.
Desværre varede det ikke længe og jeg vidste,
hvor det bar hen.
Mandag d. 15. maj tog jeg den lange tur til dyrlægen for at få svar på nogle prøver, de havde taget
for lige at være sikre på diagnosen. Prøverne var
positive og det var hjerteskærende. Jeg bestilte en
tid til aflivning 4 dage efter, så jeg kunne få et par
dage med ham. Men allerede til frokost om mandagen kunne jeg se, han ikke var i topform igen og jeg
tog beslutningen om at få ham aflivet samme dag.
Så vi hyggede og puttede og han fik alle de ting,
han ikke kunne tåle og så ind til dyrlægen. Jeg sad
på gulvet med ham, da han fik den første sprøjte.
Dyrlægen havde givet ham lidt ekstra, så Iggy ikke
skulle kæmpe mod døsigheden og det sætter jeg

stor pris på i dag. Da Iggy sov fik han den sidste
sprøjte og det tog ikke lang tid, før hans lille hjerte holdt op med at slå i mine arme.
Uretfærdigt. Forfærdeligt. Noget lort. Unfair.
For Iggy var det det bedste. Han var syg. Mere syg
en først antaget. Jeg er bare ked af, han skulle gå i
10 måneder, før han fik fred. Han har haft det
hårdt den lille. Nu er han hos Dupond over regnbuen.
Ginna Jepsen

Waterwalker for dogs
Ved Søren Madsen, Gl. Roustvej 51 A, 6800 Varde
Træning på vandløbebånd er en skånsom og effektiv
metode til træning og genoptræning. Træning i vand
er ideelt, da vandet giver modstand og man derved
opnår styrketræning. Samtidigt er vand med til at
mindske belastningen på leddene pga. vægtløshed og
vandets opdrift. Vandet aflaster hundens led, så den derved
får nemmere ved at bevæge sig smertefrit. Også bevægeligheden øges,
da hunden på løbebåndet tager længere skridt, end den ville gøre på den
daglige gåtur. På den måde strækkes musklerne, og blodgennemstrømningen øges.

Det er det ultimative træningsredskab til at forbedre kondition,
muskeludvikling, spændstighed og præstation samtidig med at hunden
bruger sig selv rigtigt, med korrekt holdning og balanceret gang.

Ring for en gratis prøve-tur på tlf. 40 29 45 30
1 tur: 195 kr. • 7 ture: 1.000 kr.
For mere info se på facebook: “Waterwalker for dogs”
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Hunde-shoppen
Liner

Sort/orange refleks halsbånd
small/medium/large . .30/35/40 kr.

Sort læderline, 225 cm . . . . 150 kr.

Træningsartikler:

Brun læderline, 225 cm . . . 150 kr.

Apportbuk, 250 g . . . . . . . .
35 kr.
Apportbuk, 400 g . . . . . . . .
50 kr.
Apportbuk, 650 g . . . . . . . .
60 kr.
Drikkeskål, “klap sammen”
lille/stor . . . . . . . . . . . . .
15/25 kr.
Drikkeskål med flaske . . . .
25 kr.
Dummy, sort/lyserød (primært
til hvalpe) . . . . . . . . . . . . . . 20 kr.
Dummy, medium, hessian .
40 kr.
Stor dummy . . . . . . . . . . . . .
90 kr.
Dødbold uden/med snor . 35/45 kr.
Bidepølle i groft garn med
håndtag i begge ender . . . .
45 kr.
Lille godbidtaske, flere farver . . 40 kr.
Stor godbidtaske . . . . . . . . .
65 kr.
Klikker . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 kr.
Klikker med justerbar lyd . . 35 kr.
Markeringsstokke,
sæt med 5 stk./6 stk. . . 110/130 kr.
Flag til markeringsstokke,
lille/stort flag . . . . . . . . . . 20/40 kr.
Skruespyd . . . . . . . . . . . . . .
40 kr.

Smal læderline, 5 meter . . . 210 kr.
Agilityline (halsbånd og line i ét)

60 kr.

Kort læderline med håndtag 120 kr.
Rund læderline, 1,5 m,
med håndtag . . . . . . . . . . . . 100 kr.
Rund lædersporline, 5 m . . 170 kr.
Motivationsline, 2 m . . . . . .

75 kr.

Lædermotivationsline, 1,2 m

70 kr.

Neon/sort refleks line,
2 cm x 180 cm . . . . . . . . . .

75 kr.

Sporline, 10 m, 6 mm tov . . 110 kr.
Sporline, 5 m, 6 mm tov . . . 170 kr.
Kunstlæder-line, brun eller sort
2 cm x 180 cm . . . . . . . . . .
75 kr.

Seler
Sporsele, 70 cm . . . . . . . . .
Sporsele, 80 cm . . . . . . . . .
Sporsele, 90 cm . . . . . . . . .
Sporsele, 100 cm . . . . . . . .

215 kr.
225 kr.
235 kr.
250 kr.

Bøtkersele . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.

Diverse artikler:

Karabinsæt messing . . . . . .
10 kr.
Høm høm poser . . . . . . . . .
10 kr.
Halsbånd:
Dankæde, flere størrelser . . 125 kr. Kasket DCH . . . . . . . . . . . . . 45 kr.
DcH nøglesnor . . . . . . . . . . .
10 kr.
Halsbånd med kliklås,
small/medium/large . . .20/25/30 kr. DcH rygsæk - ny model . . . .
70 kr.
T-shirts, flere størrelser . . . .
10 kr.
Brunt el. sort læderhalsbånd
small/medium/large . . .55/60/65 kr. Vest med DcH logo . . . . . . . 350 kr.
10

Kan købes i klubhuset

Oliver’s hundefoder og snacks
(spar op til 25% af normalprisen)
12 kg Oliver’s Adult . . . . . 310 kr.
12 kg Oliver’s Lamb . . . . 365 kr.
12 kg Oliver’s Active . . . . 390 kr.
12 kg Oliver’s Senior . . . . 340 kr.
12 kg Oliver’s Start . . . . . 325 kr.
12 kg Oliver’s
Large Breed Start . . . . . .325 kr.
12 kg Oliver’s
Weight Control . . . . . . . . .340 kr.

Oliver’s massive politistave,
små, pr. stk. . . . . . . . . . . .3,50 kr.
Oliver’s massive politistave,
små, 5 stk. . . . . . . . . . . . 15 kr.
Oliver’s massive politistave,
små, 50 stk. i pose . . . . . 125 kr.
5 stk. Oliver’s oxeører, i pose
med genluk . . . . . . . . . . . 30 kr.
250 gram Big Beef Bites
(energibar) . . . . . . . . . . . . 30 kr.

12 kg Oliver’s Adult Fish .390 kr.

500 gr Oliver’s
crunchybites . . . . . . . . . . 30 kr.

1 liter Olivers Omega 3 boost,
inkl. pumpe . . . . . . . . . . . 100 kr.

Oliver’s marvben,
store, pr. stk . . . . . . . . . . 15 kr.

500 gr Oliver’s training bites i pose med genluk . . . . . . 20 kr.

Foderspand til 5 kg . . . . . 25 kr.
Foderspand til 15 kg . . . . 45 kr.

HUSK ... du kan altid komme forbi klubhuset i vores træningstider
for at købe foder mv. Du kan også ring til Niels Jørgensen på
tlf. 20 66 93 76 - også selvom du ikke mere er medlem af klubben.
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Stævne hos DCH i Varde
Søndag d- 21. maj afholdt DCH Varde
Landsdækkende konkurrence i lydighed. Det
betyder, at der skal forberedes en hel del for at det
skal blive en succes for alle. Lørdag var vi samlet
en mindre flok, der blev markeret til spor i både
A og B klassen, der blev opstillet til eftersøgning,
og herhjemme på pladsen blev der bygget op til C,
B, og A klassen, vi brugte alle baner, og der blev
målt og skridtet op. Nelly og Niels har handlet ind
til forplejning, og Jane har skrevet programmer,
købt pokaler og printet rigtigt meget. Der er selvfølgelig inden blevet afholdt møde om forberedelser og planlægning, der er bestilt dommere og
lavet aftale med bønderne med hensyn til jordleje.
Der er søgt tilladelser, og der har været tilmeldingsfrist, alle hundeførerne har fået svar tilbage
og fået tilsendt program for dagen.
Søndag blev afviklet med alles store indsats, der
var både sporlæggere, figuranter hjælpere, og ikke
mindst et helt fantastisk velfungerende køkken,

Anita Sørensen fra Vejen havde fundet vej til Varde
sammem med mellem pudlen Frida.

Louise fra Esbjerg (forrest) og Mogens fra Fredericia har
søgt ind i skyggen inden de skal starte. Louise har
Winston med, som er af racen Riesen Schnauzer, og
Mogens stiller op med Nico, som er en Golden Retriever.
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ledet af Nelly (VI er kendt for vores gode forplejning i hele kredsen). Jane stod for hele delen
omkring beregning af point, og uddeling af start
nummer og pokaler.
Jeg er nødt til at fremhæve een og det er Peter;
tak fordi du er så god til at springe ud på "dybt
vand" sammen med mig. Peter har været herset
rundt med, da vi skulle bygge baner sammen, og
han fik lov til at måle som aldrig før, TAK for din
tålmodighed. Så når nu vi går hjem med smil på
læben efter, SYNES VI SELV, en helt fantastisk dejlig og ukompliceret konkurrencedag, så er det
kun fordi at vi arbejder som et team, og at alle
arbejder hårdt for at skabe gode rammer for succes. Vi bidrager til at skabe en god stemning, og vi
bakker hinanden op og hjælper, hvor vi kan. Det
gør det fedt at være frivillig i en forening, og det
gør mig stolt at være en del af DCH Varde.
Fortsættes på side 14

Tryg ferie for din hund eller kat

Andersen's Hunde- & Katte Pension er en moderne pension som blev
færdigbygget i 2013. Vi har 520 m2 lokaler med gulv-varme overalt.

Vi driver pensionen ud fra dette princip:
Kun det bedste er godt nok, vi passer dyrene som var det vores egne.

Kattepension

Hundepension

Legeplads

Butik

Stort legerum med
forskellige aktiviteter for katten.

5 mindre afdelinger
med gulvvarme i
alle afdelinger.

Flere legepladser
til en masse
individuel leg.

Stort udvalg i hunde& katte-artikler,
foder & snacks

Se meget mere om Andersen’s Hunde & Kattepension på
vores hjemmeside: billeder, åbningstider, priser osv.
På vores Facebook-side kan du læse anmeldelser fra vores kunder,
og følge med i pensionens gæster, og hverdagen på stedet.

Andersen’s

Hunde & Kattepension

Kom og besøg vores butik, med et kæmpe udvalg i hunde- og katteartikler.
Frøstrupvej 321 • 6800 Varde • Fastnet: 64 65 91 80
www.hundogkatpension.dk • mail: sdr.sig@gmail.com
Andersen's Hunde- og katte pension
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Skulle du nu sidde derude og læse dette, og få
lyst til at være med næste gang, så kom og sig til
vi kan altid bruge en hånd i klubben, og du skal
være velkommen med stort som småt.
Tina Nielsen

Mia og Alpha
Mia Hansen fra Varde stillede op i C-klassen sammen med Alpha. Mia er 11 år, Alpha er 2 år, og de
har gået til træning hos DCH siden Alpha var
hvalp. “Det er rigtig sjovt at være med”, siger
Mia, “jeg er ret nervøs inden jeg skal på banen,
men når vi først er gået i gang, glemmer jeg at
være nervøs, og det er bare sjovt at være med”.
På spørgsmålet om, hvordan det er gået i konkurrencen, siger Mia: “Det er gået fint - men der
er plads til forbedringer, så vi træner videre”.

Mia og Alpha efter en god indsats ... og så er der plads til lidt hygge på græsplænen i det gode vejr.

Grill-aften

Tirsdag d. 27. juni kl. 17.00

Tag familien med til en hyggelig grill-aften.
Vi starter med at spille kongespil og kl. 18 er
grillen klar. Man kan bestille mad eller medbringe sin egen mad. Mad fra slagteren "Mad
med mere" koster 90 kr. pr. person.
Grillmenu: en hjemmelavet pølse, et marineret kyllingebryst, en marineret kotelet,
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hjemmelavet kartoffel-salat, blandet grøn
salat, pastasalat, hjemmelavet dressing samt
friskbagt flutes.
Hvis du ønsker at købe mad, skal du
tilmelde dig og betale i køkkenet
senest tirsdag d. 20/6.
Øl og vand kan købes i klubhuset
Husk tøj efter vejret. (Der er ingen træning
denne aften). Mød op til en hyggelig aften!

Aktivitetsudvalget

Håndtrim, klip og soignering af alle racer og blandinger
Hos Lykkegaard Hundesalon får både du og din hund en tryg og god oplevelse.
Jeg er professionel uddannet hundefrisør, og eksamineret/certificeret City & Guilds
hundefrisør og Pet stylist i England ved “The British Dog Groomer’s Association”.
Jeg vasker, trimmer og klipper alle racer og størrelser, og plejen af din hund,
vil blive individuelt tilrettelagt efter dine ønsker og din hunds behov.

Se mere på: www.lykkegaardhundesalon.dk

Anne Ljouba Pedersen • Nørre Lydumvej 131, Lydum • 6830 Nørre Nebel
Tlf: 20 74 50 93 • www.lykkegaardhundesalon.dk

Ny baby

Carola (medlem af aktivitestudvalget) og Jakob (formand) har d. 12. april fået en søn, Bertel.
Som man kan se på billedet, passer han perfekt ind i familien, der nu består af
tre 2-benede og tre 4-benede.Vi siger stort tillykke med familieforøgelsen.
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Velkommen til de nye
Foreningen byder de nye medlemmer
og deres hunde velkommen:
Carina Scheffler og Jannik Lindgreen med
Bølle og Panda
Stephi Fredsted med Luna
Benni Bundsgaard med Sheila
Lars Jørgensen med Alba
Inge og Malte Lindholm Clausen med Sika
Chris, Kicki og Hille Mikkelsen med Kenzey
Maibritt Rønne med Nico

Hjælp til sponsorgaver
Kære alle medlemmer
Til vores agilitystævne den 8. juli, er der mange
deltagere, og mange forskellige løb. Vi skal derfor bruge mange sponsorpræmier. Så har I evt. et
eller andet vi kan få og bruge som præmie, tager
vi imod med glæde. Måske har jeres arbejdsgiver

Dorthe Mikkelsen med Molie
Tina Locht Karkov med Balder
Birgitte Børsmose med Mie
Kamilla Grønne med Louis
Anders Jensen med Giggs
Alex Sørensen og Jannie Pedersen med Bonnie
Mette Juhl med Marö
Izabella og Flemming Nielsen med Rasmus
Knud lund Hansen med Zenta
Pernille og Jesper Brødsgaard med Alvin
Bettina Kristensen med Chili

God fornøjelse til jer alle – vi håber I
får nogle gode timer i hundeklubben.
lyst at sponsere, eller andre I kender. Præmierne
kan være mange forskellige. Fra ca. 50 kr. og
opefter.
Håber I kan hjælpe os - ring til Jane på
tlf. 26 79 99 30.
På forhånd mange tak.

Mvh. agilityudvalget, DcH Varde

Glemt elastikken? Et lille tip
Er du kommet hjemmefra med flagrende
hår, og ingen elastik? Bare rolig, hjælpen er
nær – endda meget nær – sikkert i din
egen lomme.
Her viser Anja et alternativ brug af
høm-høm pose – ubrugte foretrækkes.
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Vejen til en uddannet Redningshund
Formand for DCH Varde, Jakob Vestergaard,
er sammen med sin hund, Jawah, blevet
certificeret redningshundeteam, og fortæller her om vejen dertil: Dette skilt
har taget 2,5 år at komme til.
Skiltet betyder, at vi nu er certificeret redningshundeteam ved
beredskabsstyrelsen. Vejen dertil har
været hård, og krævet en masse træningstimer, men hvad betyder det, når man
tilbringer en masse skønne timer med skønne
mennesker, og sin bedste 4-benede ven.

En stolt hundefører.

Vejen til certificeringen har inkluderet ufattelig mange træningsture til
b.la. Randers, Aalborg, og timer i
vores faste træningsområde i
Stauning ved Skjern. Alt dette
med b.la, træningskammerater fra
Sverige, Holland, Slovenien m.m.
Ligeledes har vores årlige sommerferie gået til Kroatien og Slovenien på den
kendte redningshunde camp, sammen med
100 andre fra hele Europa.
Alt dette har været med til, at jeg har kunnet
klargøre hende til denne certificering. Jeg var til
certificeringen den 5.-7. maj ved beredskabets
tekniske skole i Tinglev. Her har de en ruinby, der
bruges til øvelser og test - også for redningsspecialister og brandfolk og hundeteams.
Certificeringen gælder i 3 år, og består af tre
moduler a-b-c. A er en bygning der skal ansøges,
og hvor der skal findes en figurant. Bygningen er
i flere etager, og dele af denne er i mørke. Dette
har man 15 minutter til. B er en halv åben ruin,
hvor der skal findes 2 figuranter; en fritliggende
og en der er gemt i selve ruinen. C er afsøgning
i en større ruin på 1.000 kvadratmeter - her skal
findes 3 personer på 15 min. Hunden skal finde
alle figuranter i alle momenterne, det kræver
masser af miljø træning af sin hund at komme
hertil, og masser af godt
figurant arbejde, så hunden
brænder for at finde mennesker.
Til certificeringen var
der 10 hundefører teams
der stillede op, men kun 3
der gik igennem. Dette
viser også, at prøven ikke er
en man kommer til, uden
en del træning,

De tre hundeførere der
bestod certificeringen
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Agility-stævne i Løgumkloster
Agility folket er kommet på græs og stævnesæsonen er skudt i gang. Lørdag og søndag d. 20.21. maj afholdt DCH i Løgumkloster agilitystævne,
Varde har været flot repræsenteret til årets
første stævner, og flere af Vardes ekvipager gjorde sig flot bemærket med fine placeringer og
DM udtagelser.

Sara & Bobby blev placeret som nummer 1 i agility
åben senior mellem.

Thea & Laika blev placeret som nr. 1 i tre ud af fire
senior løb ved stævnet på Vestfyn d. 30. april.

Tine & Alma løb to fejlfrie løb til stævnet i
Løgumkloster.

Vi siger mange tak til Morten Larsen
fra Kolding, for brug af billeder.
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Gunnar & Bonus blev placeret som nr. 1 i agility åben
senior stor i både Broager og Løgumkloster. I øvrigt ligger Gunnar & Bonus nr. 4 i dysten om at blive årets
store senior hund.

I Løgumkloster deltog fra Varde: Klaus
Osterhoff med Ziva, Thea Stenberg med
Mayzie og Laika, Sara Saron med Bobby og
Audi, Tine Smed med Alma, Gunnar Graae
Hansen med Clinton og Bonus, Helle Gram
Hegner med Kaiser, Michelle Corbey med
Wally og Ugly Betty, Sissel Elbæk med Saya og
Katrine Enghave med Balder.

Helle & Kaiser blev placeret
som nr. 2 i klasse 1 mellem.
Det var kun anden gang at
Kaiser og Helle deltog i
stævne, så det var en flot 2.
plads de tog med hjem.

Så er det igen tid til at sætte
stort kryds i kalenderen
Katrine & Balder blev nr. 2 i agility klasse 1 stor.

DM-udtagelser i agility
I agility skal man løbe i alt 6 fejlfrie løb for
at blive udtaget til DM i DcH-regi. Af disse
skal minimum tre være i agilityløb og maks
tre af dem må være i springløb. På nedenstående oversigt kan det ses, hvordan det går
for Varde-folket indtil videre. Agilityfolket
har helt indtil d. 10/9 til at nå at blive udtaget, så mon ikke de nok skal nå det.

Søndag d. 21. maj afholdt DCH Varde landsdækkende konkurrence i A + B + C. Vi har
endnu en konkurrence der skal afholdes:

8. juli: Landsdækkende
konkurrence i agility
Vi har derfor brug for mange hjælpere –
så har du tid og lyst til at give en
hånd med, så sig det til din
træner, og han/hun vil
skrive dig på listen.
På forhånd tusind tak.

Mvh. Bestyrelsen

Team

Race

Størrelse

Udtagelser

Sara Saron & Audi

F.T. Cocker Spaniel Mellem

Agility: 2

Spring: 1

Klaus Osterhoff og Ziva

Border collie

Stor

Agility: 2

Spring: 1

Gunner Graa Hansen & Clinton

Border collie

Stor

Agility: 0

Spring: 2

Thea Stenberg Hansen & Mayzie

Border collie

Stor

Agility: 0

Spring: 1
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