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Forsidefoto:
Skønne Oda leger fotomodel.
Oda er ejet af Hans Frandsen, og han
har – udover Oda – også Signe og Fie.
Oda, som er 6 år, og 2-årige Signe er
Boston Terriere, og Fie er en 10-årig
dalmatiner.
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
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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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Jacob Vestergård

Ginna Jepsen

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

Tlf. 21 78 43 47
 ginna_jepsen@
hotmail.com

Lydighed

Lydighed

Tina 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
 lbhgul@
post1.dknet.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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Der er arbejdsdag i DCH-Varde lørdag d. 29. april
Vi håber der er mange, som kan give en hånd med denne dag.

Alternativ holdet er nedlagt
Den 27. november 2016 fik Alternativ holdet
den endelige og sørgelige meddelelse, at det var
nedlagt p.g.a. træner-mangel i DCH-Varde. De
sidste 2 måneder var stort set uden træner.
Vi har haft nogle gode og motiverede trænere, der har lært vore hunde at blive selvsikre og
sociale hunde. Hundene har bl.a. lært at køre i
rutchebane, trillebør, balancere i væltede træer,
spise pølser under vand og meget mere. Det har
været rigtig sjovt.
Vi har været en trofast skare på op til 10
hunde med fører, der har haft ca. 4 år med meget
alsidig træning og mange gode ture. Og møde
procenten har været tæt på 100%. Rytmen har
været den, at vi skiftes til at træne på DCH-arealerne og "været på tur".
Det eneste minus ved holdet har været, men
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her har vi en klub rekord, at 4 trænere har valgt
helt at stoppe med trænergerningen.
Nu har vi besluttet at fortsætte udenfor
DCH-Varde rammerne og selv arrangere ture til
stranden, hundeskove og andre steder, hvor vi
kan boltre os.
Håbet er dog, at DCH-Varde kan finde en
træner, der har tid og lyst til at træne os og vore
hunde. Det behøver kun at være hver 14. dag, da
vi som sagt tager på ture rundt om og godt selv
kan finde ud af det.
Vi vil gerne takke for nogle gode år i klubben
og varme drikke i klubhuset og håber at kunne
sige på gensyn.
På holdets vegne

Bjarne Burchardt

Alpha i “Waterwalker”
Hos Søren Madsen på Gl. Roustvej kan man – hvis
man er en hund – træne på et vand-løbebånd; dette
har Alpha benyttet sig af. Alpha, som er ejet af Ninette
og Mia (11 år), har en ledmus i skulderen. (Ved ledmus
forstår man frie vævspartikler i ledhuler. Det kan være knogle eller bruskstykker, som ligger løst i ledhulen eller er hæftet
fast til ledkapslen inde i leddet. Ledmus kan i princippet
optræde i alle led; men hos hunde er det mest almindeligt at
finde mus i skulder, albueled og bagknæ.)
“Alpha er ikke halt, og har det godt. Men det kan
hurtigt gå den forkeret vej, og for at styrke hans
muskulatur så prøver vi vandløbebåndet hos Søren”,
siger Ninette. “Vi har både dyrlæge og fys med på
råd, så for vores vedkommende er det for at styrke
muskulaturen omkring skaden og for hans almene
velbefindende. Der er ikke mange muligheder for
en hund, der har en ledmus i skulderen, og ikke er
opereret, derfor finder jeg alternativer der kan styrke ham og gøre ham glad”, slutter Ninette.

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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Kan købes i klubhuset

Hunde-shoppen
Liner
Sort læderline, 225 cm

150 kr.

Brun læderline, 225 cm

150 kr.

Smal læderline

210 kr.

Agilityline
(halsbånd og line i ét)

60 kr.

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

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

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

Halsbånd:
Dankæde, flere størrelser
Halsbånd med kliklås, small

125 kr.
20 kr.

Halsbånd med kliklås, medium 25 kr.
Halsbånd med kliklås, large

30 kr.

100 kr.

Brunt læderhalsbånd

30 kr.

170 kr.

Sort læderhalsbånd

30 kr.

75 kr.

Andet:

Lædermotivationsline, 1,2 m 70 kr.

Aktivitetsbold

25 kr.

”Slips” ultrakort line

35 kr.

Apportbuk, 250 g

55 kr.

Sporline, 10 m, 6 mm tov

130 kr.

Apportbuk, 400 g

70 kr.

Sporline, 6 mm, rundl. 5 m

170 kr.

Apportbuk, 650 g

85 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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Sammenklappelig drikkeskål 25 kr.

Klikker med justerbar lyd

45 kr.

Drikkeflaske

50 kr.

Dummy, grøn, 250 g

30 kr.

Markeringsstokke,
sæt med 5 stk.

90 kr.

Dummy, grøn, 500 g

45 kr.

Flag til markeringsstokke

20 kr.

Stor dummy

90 kr.

Skruespyd

40 kr.

Dødbold med snor

40 kr.

Kasket

45 kr.

Dummy – small

25 kr.

DcH nøglesnor

15 kr.

Godbidtaske

40 kr.

DcH rygsæk

50 kr.

Stor godbidtaske

65 kr.

T-shirts, flere størrelser

50 kr.

Karabinsæt messing

10 kr.

Vest med DcH logo

Klikker

30 kr.

350 kr.

To 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 på tlf. 26 79 99 30).

Bestyrelsen
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Stævne-resultat
Lørdag den 18. marts var Thea til
rally-stævne med Laika og Mayzie i
Kolding.
De klarede sig rigtig flot; Mayzie
blev nr. 5 i begynder-klassen med
oprykings point, og Laika blev nr. 3 i
ekspert med 97 point.

Til venstre: Der er ingen
tvivl om, at Laika er glad
for sin præmie.
Nederst: Mayzie klarede
sig flot i begynder-klassen.

Vi siger tillykke til Thea.
Har du været til stævne eller
udstilling? Send resultatet – og
meget gerne et par billeder – så
kommer det med i klubbladet.
Send til: dortehembo@mail.dk

Opråb fra
køkkenet
Er du lækkersulten efter
træning 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
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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 én
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).

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.

Velkommen til de nye
Foreningen byder de nye medlemmer og deres hunde velkommen:
Helle Gram Hegner med Kaiser
Henning H. Pedersen med Bertram
Heidi Thorbøll med Nellie
Inge Christensen med Charlie
Per Bjørn med Dante
Rikke Gammeljord Wiil og
Jesper Wiil med Kevin
Klaus Jensen med Cula
Birte Jensen med Finda
Christian og Malene
Bergholdt Andersen med Jaqueline
Rikke og Lærke Schou med Cosmo
Lise Sørensen med Malou
Kristian og Emma Kamp med Elly
Søren og Jane Damkjær Buch med Basse
Jeanette Simonsen med Ziggy
Rikke Mark Henriksen med Bamse
Freddy Jensen med Odin
Ege Worm Callisen med Bodil
Lone og Jeppe Holm med Kenzo
Torben Franch og Ellen Vester med Kygo
Svend Åge Jensen med Lumi
Betina Pedersen med Balder
Bente Gerken med Aiko

DCH
VARDE

Kasper Petersen og Nanna Hansen med Odin
Camilla Stephansen med Marley
Michelle Corbey med Betty
Birgitte Kristensen med Kia
Charlotte Jørgensen med Dusty
Simon Hvid Olesen og Signe Haubuff med Ella
Rene Møller med Nelli
Jan og Maibrit Wolgast med Maggie
Knud Henneberg og Bente Bøttern med Molly
Karsten og Marianne Rohde med Diva
Karin Petersen og Brian Thomsen med Bea
Tonny Johansen med Chili
Naja Andersen med Morgan
Patrick Christensen og
Sanaz Pourmahamad med Burch
Mette Sand Andersen med Bentley
Ester Nikolajsen med Viffer
Jens Wollesen med Lui
Sissel Elbæk med Saya
Tove Christiansen med Nemo
Torben Christensen med Rolf
Anne Juulsgaard med Martha
Susanne Vedsted med Soffi
Lone og Martin Hansen med Rosa
Merete Holme Nielsen med Carla
Nina Dinsen-Hansen med Nuno
Tenna Dinsen-Hansen og Rico Nyrup med Cille
Gitte Juhl med Aggi
Mette og Palle Sølbeck med Sif
Dan og Eva Damgaard med Asterix
Connie Tved og Henrik Lauridsen med Ella

God fornøjelse til jer alle –
vi håber I får nogle gode
timer i hundeklubben.
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Generalforsamling hos DCH
Torsdag den 26. januar blev der afholdt generalforsamling i klubhuset hos DCH i Varde. Der var
mødt cirka 50 medlemmer op, og aftenen startede med lidt godt at spise. Efter spisningen blev
dagsordenen gennemgået punkt for punkt.
Formanden fremlagde sin beretning, og kassereren gennemgik regnskabet. Kontingentet blev
fastsat, og der var til sidst valg til de forskellige
udvalg.

På generalforsamlingen blev årets fighter
pokal også uddelt, og i år gik den til Kurt
Didriksen. Der var tre afgående trænere; Ida,
Laila og Susanne - der hver især fik tak for deres
tid som trænere, og fik overrakt en lille gave.
Efter generalforsamlingen holdt dyrlæge
Lotte Davies et meget interessant foredrag
omkring ernæring til hunde, og alle deltagere fik
en lækker goodie-bag fra Olivers.

Susanne, Ida og Laila - der siger “tak for denne gang”.

Kurt Didriksen der modtog årets fighterpokal.

Lotte Davies tog sig god tid til at besvare spørgsmål, både under og efter foredraget. Hun ville også meget gerne
mærke, hvordan ernæringstilstanden var, hvis man havde sin hund med.
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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”

Så er det igen tid til at sætte stort kryds i kalenderen
I år 2017 har DCH Varde valgt at arrangere følgende 2 konkurrencer:

21. maj 2017: Landsdækkende konkurrence i A + B + C
8. juli 2017: 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
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"Du må ikke spise papkasserne"
Det er 7 år siden, jeg sidste havde hvalp. Det var
hårdt. Dupond var en stress-bombe fra dag 1. Al
legetøj måtte pakkes væk, og så blev der indført
"lege minutter". Når han kammede over af
stress, så blev legetøjet lagt væk.
Men mange år er gået, og nu er Iggy kommet til.
Han er 5 1/2 måned nu og en rigtig bandit.
Mange af I læsere kender mig fra hvalpe holdene. "Husk øjenkontakt", "Ingen godbidder i
højre hånd", "JAAAA Snak med Fido", "En
kommando ad gangen" ... Vi træner jeres hund
sammen og skaber en kontakt og ... Hæng lige
på. "Iggy! Kan du komme ud af skabet". Hvor
kom jeg fra? Nå jo. Kontakt med hunden som vil
vare en livstid.

Ved hjælpe af kropssprog og simple kommandoer … "Iggy nej!" Øhh kan vi skabe en tryg og ...
"IGGY! Nej blev der sagt" ... en tryg fremtid for
jer og jeres hunde.
Den kontakt du skaber til din hund som hvalp
er med til at skabe den tillid I vil have til hinanden langt ud i fremtiden. Din hund kigger på dig
for at søge tryghed ... "Iggy, vil du godt hoppe
ned fra sofabordet? Nej. Du skal ikke se på mig
på den måde". Din hund søger bekræftelse hos
dig og det er vigtigt du med din krop, dit ansigt
eller en kommando fortæller hunden, hvad den
skal gøre nu. "Kan du komme her din lille bandit. Nu kommer du i time out. På sengen. Med
et kødben! SÅ kan du lære det!"

Ginna

Månedens taleboble
Prøver du på at fortælle
mig, at mit navn IKKE er:
“Årh, hvor sød!?”

Skal din hund være
“Månedens taleboble”?
Hund: Iggy.
Ejer: Ginna Jepsen,
træner hos DCH.
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Send et godt/sjovt/skørt billede af din
hund (der må også gerne være mennesker på) - så bliver det måske “Månedens
taleboble” i næste nummer.

Send til: dortehembo@mail.dk

Så er vintertræningen næsten slut ...
Sidste søndagstræning er den 26. marts.
Første tirsdagstræning er den 28. marts (for agilityholdene).
Første tirsdagstræning er den 4. april (for lydighedsholdene).
Første torsdagstræning er den 6. april.
En søndag med skønt vejr

En tirsdag i ridehallen
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