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Nr. 2 JUNI 2014 

 

 
 

 
  

 
Sidste søndagstræning er den 30. marts 2014 

Første tirsdagstræning er den 8. april 2014 
 

”Lopper og flåter” 29. april 2014 efter træning, se mere 
inde i bladet 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOMMERFERIE -             
 

trænerne ønsker jer alle en  

rigtig god sommer -  
vi ses tirsdag den 5. august 2014 

 
 

 
 
 

 



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 

 

 
Michael Thomsen 

22 54 04 94 

mthomsen@ 

teiamail.dk 

 
Niels Chr. Poulsen 

75 25 16 02 

rcn.1@mail.dk 

 
Eivind Bech 

29 80 17 47 

eivind@turbopost.dk 

 
Niels Jørgensen 

20 66 93 76 

niels@ 
hein-jorgensen.dk 

 
Louise Lausted 

25 36 95 70 

louise@lausted.dk 

 
Peter Honoré  

22 81 77 60 

kenzovov@ 

hotmail.com 

 
Laila Hansen 

21 93 36 63 

rylen55@hotmail.com 

 

 
Poul Jensen 

20 27 55 70 

damtoft@privat.dk 

 
Jakob Vestergård 

20 28 15 03 

topgun.jv@ 

gmail.com 

 

 
ALTERNATIVTRÆNERE 

 
Lola Jørgensen 

28 35 34 42 

lolajancasper@ 

gmail.com 

 

 
Ditte Jacobsen 

20 72 96 87 

dittekjacobsen@ 

gmail.com  

 
Majbritt Falk 

21 21 87 38 

majfalk@hotmail.com 

 
Susanne Sørensen 

51 94 11 40 

sus-bent@privat.dk 

       

 



 

 

TRÆNERASPIRANTER 

 
Maria Birch 

61 51 76 65 

mbrondsted@live.dk 

 

 
Tina Nielsen 
26 80 35 89 

Tinabn67@live.dk 
 

 
Trine Krejlgaard 

20 25 11 34 

tkrejlgaard@gmail.com 
 

 

HJÆLPE- 

TRÆNER 
 

 
Amalie Kristensen 

50 91 76 90 

amalierk@gmail.com 

 
    

AGILITYTRÆNERE KØKKEN 

    

Jane Sørensen 

26 79 99 30 

larsogjane@cool.dk 

 Ida Sørensen 

29 40 44 20 

ida.dalsgaard@ 
sol.dk 

 Tina Kristoffersen 

30 42 38 13 

tina.kristoffersen@ 
mail.dk 

 Nelly 

24 45 99 85 

nellynielsen10@ 
gmail.com 

 

 

 

 

 

 

TJEK NYT OM DCH-VARDE PÅ FACEBOOK OG 

PÅ WWW.DCH-VARDE.DK 

 

HAR DU SPØRGSMÅL ANGÅENDE TRÆNING   

RINGE, SMS ELLER MAIL TIL  

DIN TRÆNER 

OGSÅ GERNE VED AFBUD 
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Kontakt Info

 
FORMAND 
Niels Jørgensen 
Nybrovej 104, 6851 Janderup 
20 66 93 76 
dch-varde@mail.dk og 
niels@hein-jorgensen.dk  
 
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 
H.C. Andersen 
Solsortevej 2, 6800 Varde, 
23 60 30 61,  
hcia@hmnet.dk 
Heidi Østergaard Kristensen 
21 66 75 72 
hm.sig@mail.dk 
 
BLADUDVALG 
Jane Sørensen 
26 79 99 30 
Susanne Sørensen 
51 94 11 40 

sus-bent@privat.dk 
Bjarne Burchardt 
20 77 96 23 
ellenogbjarne@turbopost.dk 
 
 
 
 

 
AKTIVITETSUDVALG 
Heidi Østergaard Kristensen 
21 66 75 72 
Hanne Kristensen 
75 21 05 42  
hannek1@gmail.com 
Majbritt Falk 
21 21 87 38 
majfalk@hotmail.com 
 
TRÆNERUDVALG 
H.C. Andersen 
23 60 30 61 
Niels Chr. Poulsen 
75 25 16 02 
Poul Jensen 
20 27 55 70 
 
AGILITYUDVALG 
Jane Sørensen 
26 79 99 30 
Tina Kristoffersen 
30 42 38 13 
Sonja Hein 
28 85 37 86 
 
FODERSALG 
Niels C. Jørgensen 
75 25 91 99 - 20 66 93 76 
 
KONKURRENCER 
Jane Sørensen 
26 79 99 30 
 
MATERIALEFORVALTER 
Eivind Bech 
29 80 17 47 

eivind@turbopost.dk 
 
PROBLEMHUNDE-KONSULENT 
Flemming Jensen 
75 22 02 13 
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Konkurrencen søndag den 13. april 2014  
 
Konkurrencen denne dag var for klasse B og klasse E. 
I klasse E var der 7 deltagere. (ingen fra Varde).  
I klasse B var der 9 deltagere. Fra Varde var Martin Sørensen med Ziggie, som fik en 
flot 4 plads. Stort tillykke. 
  
Dagen forløb som planlagt. En stor tak til alle hjælpere. 

Bestyrelsen 
_____________________________________________________________ 
 
Palmesøndag ved hundeklubben var der høj solskin og frisk blæst. Jeg fik lov at følge 

2 hunde i disciplinen ”eftersøgning”, og p.g.a. en ændret vindretning skulle banen 
først ”vendes om”. Jette Nybo Andersens hund Pingo var meget hurtig og lystrede fint 
hundeføreren. Der var lidt problemer længst ude på banen sikkert p.g.a. den kraftige 
vind. Hunden fandt ret hurtigt figuranten, Poul Jensen, der havde lagt sig i skjul i 
nogle små og tætvoksende graner på et stykke plastic. Senere skulle hunden finde en 
”død” genstand, hvilken den også gjorde. Alt sammen inden for tidsgrænsen og fik 
karakteren 9,6.  
Næste hund var en gul labrador, Lotus og dens hundefører Stine Zachariassen. Lotus 
var vist lidt syg. Forløbet var næsten magen til den første hund men p.g.a. Lotus snue 
blev tiden 14 min 51 sek. lige inden for tidsgrænsen og igen karakteren 9,6. Derefter 
var der feltsøgning og der skulle findes 3 genstande. Det lykkedes også for begge 
hunde at finde de tre genstande inden for tidsgrænsen. 
Jeg synes begge hunde klarede opgaverne yderst flot. 
 
Ved klubhuset var der lydigheds prøver. Dels lineføring (uden line), hvor hundene 
fulgte føreren meget tæt. Jeg kunne ikke se fejl. Og ved bevægelse i terræn med 
afdækning blev hundene stående eller dækket af, når hundeførerne fortsatte i løb, 
uden fejl. 
Jeg kunne da godt tænke mig, at min egen hund var lige så lydig. 

Bjarne Burchardt 
 
 
Her følger nogle stemningsbilleder fra konkurrencen 13. april  
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

        



 

 

 

 

 

Konkurrencen 15. juni 2014 

Denne dag var for klasse C og klasse A. 
I klasse C var der 13 deltagere. Her havde vi 5 deltagere med fra Varde. 
Super godt. 
3 af dem var til deres første konkurrence  
Følgende var med: 

 Cecilie Dam med Balou (plac. 13) 
 Dorte Lillelund med Cody (plac. 11) 
 Signe Lisby med Albus (plac. 9) 
 Peter Liljehult med Bolero (plac. 4) 
 Lone Jakobsen med Zenna (plac. 3) 

  
Stort tillykke til jer alle. Dejligt med så mange fra Varde. 
  
I klasse A var der 12 deltagere. Fra Varde var Kurt Didriksen med Blackie, 
som fik en flot 4 plads. Stort tillykke. 
  
Også denne konkurrencedag forløb planmæssigt. Vejret var perfekt. 
Igen en stor tak til alle hjælpere. Uden jer kunne det aldrig lade sig gøre. 
  

Bestyrelsen 
 
 

 

 

 



 Svane 
Entreprise 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 

 

 

  
 

HUNDESHOPPEN 

   

Liner Pris 
Sort læderline, 225 cm 150,00 

Brun læderline, 225 cm 150,00 

Smal læderline 210,00 

Agilityline (halsbånd og line i ét) 60,00 

Kort læderline med håndtag 120,00 

Rund læderline, 1,5 m, med håndtag 100,00 

Rund lædersporline, 5 m 170,00 

Motivationsline, 2 m 75,00 

Lædermotivationsline, 1,2 m 70,00 

”Slips” ultrakort line 35,00 

Sporline, 10 m, 6 mm tov 130,00 

Sporline, 6 mm, rundl. 5 m 170,00 

Seler:  
Sporsele, 70 cm 215,00 

Sporsele, 80 cm 225,00 

Sporsele, 90 cm 235,00 

Sporsele, 100 cm 250,00 



  

 

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 

så finder vi ud af det,  

også selvom du ikke mere er medlem af klubben 

 
 

 
 
 
 

Halsbånd:  
Dankæde, flere størrelser 125,00 

Halsbånd med kliklås , small 20,00 

Halsbånd med kliklås, medium 25,00 

Halsbånd med kliklås, large 30,00 

Brunt læderhalsbånd 30,00 

Sort læderhalsbånd 30,00 

Andet:  
Aktivitetsbold 25,00 

Apportbuk, 250 g 55,00 

Apportbuk, 400 g 70,00 

Apportbuk, 650 g 85,00 

Sammenklappelig drikkeskål 25,00 

Drikkeflaske 50,00 

Dummy, grøn, 250 g 30,00 

Dummy, grøn, 500 g  45,00 

Stor dummy 90,00 

Dødbold med snor 40,00 

Dummy – small 25,00 

Godbidtaske 40,00 

Stor godbidtaske 65,00 

Karabinsæt messing 10,00 

Klikker 30,00 

Klikker med justerbar lyd 45,00 

Markeringsstokke, sæt med 5 stk. 90,00 

Flag til markeringsstokke 20,00 

Skruespyd 40,00 

Kasket 45,00 

DcH nøglesnor 15,00 

DcH rygsæk 50,00 

T-shirts, flere størrelser 50,00 

Vest med DcH logo 350,00 

3-i-1 jakke med DcH logo 400,00 

Regnsæt, dame-/herremodel, flere størrelser 600,00 



HUSK kom ind i klubhuset der er  
 

gratis kaffe/the/cacao efter træning – nogle gange også kage, når 

nogle har bagt.  

 

Opråb fra køkkenet    

 
Er du lækkersulten efter træning 

så er Nelly begyndt at sælge 

pølser med brød. De skal be-

stilles inden træning så er de 

varme og klar efter træning.  

Skriv dig på listen inden træ-

ning. 

 

 
 

 

 

Så derfor 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 klub-

huset, hvor man kan skriv sig på. 

Vi håber på mange frivillige bagere. 

 

Uden bagere 

ingen kager 

 

 

 

 

Sidste frist for indlevering af materiale til næste  

nummer af Hundeguf er 2. september 2014 

Næste blad udkommer uge 39  

 

 



VELKOMMEN TIL DE NYE 
 

Foreningen byder de nye medlemmer og deres hunde velkommen: 

 
Mette Møller med Cilke 
Birthe Holst Larsen med Kato 
Patricia Thestrup med Nellie 

Ditte Nelander med Nala 
Hanne Hansen med Messi 
Nina Kjærholm med Charlie 
Jon Mathiasen med Lady 
Heine Poulsen Koko 
Anders Kold Med Milo 
Maria Gasberg Schulz med Quatro 
Laura Rønnow med Hønes 
Claus Gotfredsen med Ziki 
Camilla Berg-Kontmann med Mercedes 
Niels-Christian Andersen med Balder 
Erik Emil Thomsen Høj med Mille 
 

Emil Pedersen med Bounty 
Johanne Larsen med Lucky 
Frands Jacobsen med Mille 

Gunnar Jørgensen med Bellis 
Ebbe Sandal Nielsen med Paco 
Annemette Friis Ølgod med Daisy 
Rikke Mikkelsen med Emil 
Susan Lund Pallesen med Futte 
Mette Engelbreth med Lulu 
Maiken Marie Nørlund Olesen med Eddie 
Michael Clausen med Pacco 
Susanne Jensen med Boss 
Brian Pedersen med Ludvig 
Nikie Dam med Sif 
Lars Juul Jensen med Rufus 
 

  

God fornøjelse til jer alle –  

håber i får nogle gode timer i hundeklubben  
 

Lopper og flåter 
 
De to farmakonomstuderende fra Varde 
Apotek, Sandra Christiansen og Natascha 
Ejlertsen har i forbindelse med deres 
uddannelsesafslutning, afholde et kort 
oplæg om lopper og flåter på hunde. 
Arrangementet fandt sted i klubhuset 29. 
april efter træning.  

Et stort tak herfra 
  

 
NYT FRA AGILITY 
 
Den 23. august 2014 afholder DcH Varde landsdækkende konkurrence i agility  
 
Vi har 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 – det er altid en rigtig hyggelig dag 

Bestyrelsen 
 



 

DGI Sydvest  
Landsdelsturnering 2014  

i AGILITY 

 
Søndag, den 17. august 2014 –  
landsdelsstævne hos Trofast Brørup 
 
Søndag, den 26. oktober 2014 – 
landsdelsmesterskaber arrangeret  
af Ribes Hundevenner i ridehallen i 
Sdr. Hygum 
 
Der konkurreres i Agility og Rally ved alle 

stævnerne. 
 
Reservér dagene allerede nu - nærmere 
oplysninger om tilmelding til stævnerne  
følger senere! 

 
 
 

Vi håber, at se jer! 
 

Agilityudvalget 

 

Super agilityhund 
 
Agip og jeg startede i hundeklubben på 
agilityholdet i november 2013. Allerede 
fra første træning kunne jeg se at han 
havde et talent for denne sport, så der er 
blevet trænet en hel del siden da. Træ-
ningen er primært forløbet således, at vi 
til tirsdagstræningen løber hele baner og 
derudover ca. 2-3 gange i ugen træner vi 
små sektioner. Agip er utrolig lærenem og 
lydig så snart det har noget med en bold 
at gøre, hvis han skal lære en ny ting 
tager det ikke meget mere end 10 minut-
ter før han har forstået hvad jeg vil have 
ham til, så det er både godt på banen 
hvor han er super agilityhund og på 
hjemmefronten en cirkushund  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Min træner Tina hev fat i mig og sagde om vi ikke skulle afsted til nogle konkurren-
cer, det tænkte jeg kunne være meget sjovt at se hvad, var for noget. Så jeg tilmeld-
te mig DGI i Vejen som blev afholdt den 11. maj, dette resulterede i en flot 1. plads i 
agility for begyndere. Han løb den fejlfri og var ca. 2 sekunder hurtigere end som nr. 
2, så både ejer og træner blev pave stolte  

Ikke nok med det, så tog han også en 8. plads ud af 24 i AG åben, her fik vi 2 fejl og 
1 væring så det gav en straf på 15 sekunder, det er jo heller ikke nemt når der er 
noget der lige fanger hundens opmærksomhed en brøkdel af et sekund (hehe, ja 
undskyldninger kan man finde mange af)  



I de to springklasser fik jeg desværre ikke resultaterne da de åbenbart var forsvundet 
under oprydningen. Men jeg ved, at vi gennemførte SP begynder med 1 fejl og fik en 
ret hurtig tid, så jeg tror vi fik en 4. plads. 
I SP åben gennemførte vi også på ca. samme niveau som AG åben, så jeg tror i hvert 
fald vi lå i top 10. 
Så på trods af at det stod ned i stænger det meste af dagen og blæste så meget så 
Tina under det ene gennemløb måtte holdte godt fast i teltet så det ikke blæste væk, 
så var det en rigtig fed dag.  Jeg har helt sikkert fået mere blod på tanden til flere 
stævner af den slags, så nu har vi tilmeldt os til DCH i Herning den 14. juni. Og vi 
stiller selvfølgelig også op når vi afholder stævne i DCH Varde her til august. 
Det skal lige siges at en anden fra varde også var med til DGI i vejen med 2 hunde. 
Med den ene hund vandt hun en 1. plads i SP begynder og en 1. plads med den an-
den hund i let øvede. Så Agip og jeg glæder os til igen at komme ud og vise at os fra 
Varde bare er seje.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine trænere Jane, Tina og Ida for jeres 
rigtig gode undervisning om tirsdagen, det er altid dejligt at møde til træningen og 
vide at I altid er i godt humør og fuld af ekspertise. 

Malou  

 
Malou får pokal for 1. plads 
 

           
       En træt Agip – efter et flot løb 

 

 
 
 
 
 
Agip i et flot spring 

 

 

Om at være træner, af Søren Kornerup 
En engageret hundefører spurgte mig for nylig, om jeg ikke godt ville overveje at 
skrive et indlæg til bladet, om det at være træner i DCH, hvortil jeg svarede, at det 
ville jeg måske overveje, uden at jeg derved havde lovet vedkommende noget. Hun-
deføreren fristede mig med signaler om, at jeg jo havde været træner i mange år og 
havde en del erfaring og så videre og så videre.  
 



Jeg ville ikke skuffe HF og tænkte derefter, det kunne der da ikke ske alverden ved, 
så noget måtte jeg gøre. Allerhelst ville jeg undgå at fremstå som en eller anden 
professor, der gør sig klog på alverdens vanskelige problemer, men alene forsøge at 
beskrive baggrunden for at man som træner forsøger at udføre et stykke frivilligt 
foreningsarbejde efter bedste evne og med de kompetencer man har tilegnet sig 
gennem tiden. 
 
Min baggrund for at stå på pladsen som træner er en for længst gennemgået træner-
uddannelse i DCH, som jeg fulgte på et tidspunkt hvor jeg selv gik på hold med en 
dejlig hund på et B-hold, og som det lykkedes mig senere at indplacere på A-holdet. 
Vi nåede heller ikke længere, for det egnede hverken føreren eller hunden sig til, så vi 
forblev på A-holdet, hvor vi befandt os særdeles godt. Dengang deltog jeg i næsten 
alt, hvad der var af konkurrencer, og befandt mig efterhånden som jeg lærte at begå 
mig ved en konkurrence rigtigt godt ved det, og var da også heldige at få en anden-
plads ved en af regionens større konkurrencer, hvilket blev vores bedste resultat. 
 
Forud for dette er min baggrund i øvrigt, at jeg altid, så længe jeg husker tilbage har 
haft hund under en eller anden form eller har passet hunde for familiemedlemmer der 
var ude at rejse m.v., så på den led har jeg altid været glad for hundene. I mit barn-
domshjem havde vi et hav af forskellige hunde, hovedsageligt jagthunde, engelske 
settere, pointere, hurtige fuglehunde og gravhunde, og tillige enkelte boksere, og 
ruhårede hønsehunde, ligesom nogle af vores ansatte på gården der var mit barn-
domshjem havde skotske hyrdehunde der blev anvendt til at drive 150 malkekøer 

sammen med om sommeren hvor de skulle hentes ind til malkning fra græsmarkerne 
2 gange i døgnet, en meget interessant og spændende øvelse at følge med i. 
 
Senere i livet fik jeg qua mit arbejde som tjenestehundefører i politiet i Kalundborg, 
lejlighed til at lære at arbejde med schæferhunde, rottweilere, riesenschnauzere, 
dobermann pinchere og de typer der på daværende tidspunkt anvendtes til dette 
formål, ligesom jeg stiftede bekendtskab med golden retrievere, labrador retrievere i 
forbindelse indførelsen af narkohunde i politiet. Sideløbende med dette var jeg ivrigt 
medlem af Dansk Politihundeforenings sektion II, der er den civile pendant til det 
egentlige politihundearbejde i sektion I, og med præcist det samme konkurrencepro-
gram. I dette regi uddannede jeg mig tillige til dommer og nåede herunder at blive 
berettiget til at dømme i unghundeklassen og patruljeklassen, men alene som med-
dommer for hunde i vinderklassen, idet man på daværende tidspunkt altid havde to 
dommere i politihundekonkurrencer. Selv gik jeg med en pragtfuld schæferhund i 
gruppe 2, svarende til den civile dels patruljeklasse. Schæferhunden jeg førte var en 
overordentlig god og stærk hund som bibragte mig endog særdeles gode resultater 
og oplevelser, men det vil jeg undlade at beskrive nærmere, for så ville det blive en 
længere afhandling.  
 
Min nuværende indfaldsvinkel til DCH er imidlertid, at jeg dels kan lide hunde, dels er 
noget optaget af at hjælpe andre med noget de interesserer sig for. Jeg har i min tid i 
politiet arbejdet en del med orientering om politiets arbejde, dels for kolleger, dels for 
børn og unge, jeg vil ikke sige undervist, for det lyder så prætentiøst. I dette forløb 
har jeg deltaget i en række pædagogiske kurser, nogle længerevarende, der sammen 
med mit virke som amatørskuespiller i den Vestjyske Amatørscene 7-Kanten i rigtigt 
mange år, har afstedkommet, at jeg ikke er helt uvant med at stå foran en gruppe 
mennesker, her hundeførere, og at jeg føler mig godt klædt på til at aflevere et bud-
skab og nogle brugbare redskaber til dem, som de kan anvende til adfærdstilpasning 
af deres hunde. 
 



Det der driver mig mindst ligeså meget, er naturligvis samarbejdet med den lille ska-
re af dybt engagerede trænere og træneraspiranter, som jeg er så heldig at dele 
interesse med og være sammen med og en del af i forbindelse med de ugentlige 
træninger, hvor man fremdeles har mulighed for at tilegne sig ny viden på området, 
hvilket er stærkt inspirerende, ligesom den rent sociale dimension ved arbejdet ikke 
må glemmes. Med andre ord føler man sig godt tilpas i deres selskab.  
 
Men det helt grundlæggende, det at alle hundeførerne møder op på pladsen, med 
store forventninger til os trænere og træneraspiranter og andre hjælpere, er jo i bund 
og grund det der driver værket, og at man med glæde bruger tid på hundearbejdet. 
Selvfølgelig kan der være tidspunkter, hvor det bare ikke passer ind i ens livsmønster 
at være træner, men så der det gudskelov ikke værre, end at fleksibiliteten gør, at 
man kan holde fri en dag eller en kortere periode. Det er med det som med alt andet 
frivilligt arbejde, at man godt kan tænke, at idag er det lidt i vejen, men når man 
først er mødt op på pladsen til alle de gode kolleger og glade hundeførere, så bærer 
det altså hele lønnen i sig selv.  

 

Foredrag om førstehjælp til hunden 
  

Den 2. juni 2014 havde vi besøg af dyrlæge Thorsten Thude fra Varde Dyrehospital. 
Mange medlemmer var mødt op til en spændende og lærerig aften. 
  
Emnet var førstehjælp til din hund  
  
Thorsten fortalte om mange gode og nyttige råd omkring førstehjælp til hunden. 
Nogle af emnerne var bl.a. omkring benbrud, forgiftning, hvepsestik, insektstik, flå-
ter, sår, hedeslag, slangebid og meget mere. 
  
Der var mange spørgsmål til Thorsten – hvilket var dejligt. 
Vi håber alle havde en god aften.  

Aktivitetsudvalget 

 
 

"Hunde er ikke hele vores liv, men de gør vores liv helt" 
 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________ 

 

RING 1812 
 

Dyrenes Vagtcentral er Dyrenes Beskyttelses døgnåbne vagtcentral, 

hvortil man, på nummeret 1812, kan ringe 24 timer i døgnet, hvis 

man skal have hjælp til et dyr i nød. 

 

Dyrenes Vagtcentral gør det nemt og hurtigt at få hjælp til dyr i nød. 

Er et dyr i nød, skal man kun ringe ét sted hen, nemlig til Dyrenes 

Vagtcentral, og behøver derfor ikke bruge tid på at undersøge om 

det er det ene, andet eller tredje sted, man skal ringe hen.  

  

 

- Hvordan kan det være, at jeres hund logrer op og ned, og ikke fra 

side til side som andre hunde?  

- Det startede i sommer, da vi lå i campingvogn i to måneder 

 

"Et hunde liv er alt for kort og det er den eneste fejl ved dem" 

 
 Agnes Sligh Turnbull 

 

Har du nogensinde lagt mærke til at når du puster en hund i hovedet 

bliver den sur på dig?  

Men når du tager den med ud at køre i bilen stikker den sit hoved ud 

af ruden".  
 

Steve Bluestone 

 

HUNDEBIBLIOTEK 

Benyt vores bibliotek – vi har flere 

forskellige, spændende bøger om 

hunde – selvfølgelig. 

  

I kan låne dem helt gratis. Spørg 

Jane eller Nelly herom… 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

 
 

Opskrifter:  

 
Rugbrødsguffer 
En nem og forholdsvis sund snack til hunden af rugbrødrester. Kan også bruges som 
belønning.  
Mørkt rugbrød skæres i tern og bages tørre i ovnen ved 70 - 80°C i varmluftovn, lidt 
længere i almindelig ovn (ca. 3 timer).  
Rør rundt i dem engang imellem. 
 
Hjemmebagte hundekiks 
Ingredienser: 
1 dl. boullion (vand med okseterning)  
2 dl. kogende vand  
3 dl. rugkerner  
4 æg  
150 gr. hvedemel  
ca. 6-7 dl. havregryn 
Fremgangsmåde: 
Alt røres sammen og æltes. Trilles eller formes som man vil have godbidderne til at 
tage sig ud. Bages på en smurt plade i 1 time ved 180 grader C. Sluk ovnen og lad 

kiksene passe sig selv 1 times tid. 

http://www.bhfnyt.dk/upload/8418/8418-192599.jpg


Hundesommerdessert 
En kølig "dessert" til hunden i sommervarmen. Hunde tåler dårligt mælk, så brug 
enten A38 eller yoghurt i stedet for.  
1 liter vanille- eller bananyoghurt 
Trekvart kop vand 
1-2 skrællede baner eller anden frugt.  
 
Blend det hele sammen til det er cremet, hæld det i passende fryseforme (ca. 1 dl. 
Pr. form).  
Sættes i fryseren og serveres frossen.  
 

 

 

Pas på hvad du giver din hund 
 
Her er lige nævnt nogle ting som ikke er godt til din hund: 
Rosiner og vindruer kan give hunden alvorlige nyreproblemer, som kan føre til 
nyresvigt og dermed være dødelige. Hvilke stoffer der ødelægger nyrerne, er ikke helt 
afdækket. Den giftige dosis er fra én til otte rosiner eller vindruer pr. kilo kropsvægt. 
Det er ikke alle hunde, der bliver syge. Nogle dyr kan spise rosiner og vindruer hele 
deres liv, uden at de på noget tidspunkt bliver syge. Andre hunde kan dø af kun gan-
ske små mængder. 
Chokolade er en af de store syndere. Og lige så lækkert det er for os, lige så farligt 
er det for hunde. Chokolade indeholder stoffet theobromine, som hunden kan dø af, 
hvis den spiser det i større mængder. Jo mørkere chokoladen er, desto farligere er 
den. 30 gram chokolade er nok til at slå en hund på 15 kilo ihjel. Theobromine får 
hundens hjerte til at slå meget hurtigere og kan føre til hjerteanfald. Stoffet kan også 
irritere mave-tarm-kanalen og give maveblødninger, der kan være så voldsomme, at 
hunden kan dø i løbet af nogle få dage. 
Slik. Sukkerstoffet xylitol, som blandt andet findes i slik, kan forårsage et pludseligt 
fald i hundens blodsukkerniveau. Hunden kan begynde at kaste op, ryste, blive sløv 
og i alvorlige tilfælde få kramper og blive bevidstløs. 
Medicin. Gem medicin væk for dyr – lige som du gør det for dine børn. En af de 
hyppigst forekommende forgiftninger af dyr er, når de får medicin, som er beregnet 
til mennesker. Og det er ikke fordi dyrene selv kaster sig over medicinskabet. Faktisk 
opstår forgiftningerne typisk, fordi dyreejere selv giver deres kæledyr en smertestil-
lende tablet for at hjælpe dyret, hvis de kan se, at kaninen, hunden eller katten har 
smerter. Men det er en meget dårlig idé. Acetaminophen og ibuprofen, som er det 
aktive stof i mange smertestillende præparater, er ekstremt giftigt for dyr 
 

 

 

 

 

Så derfor anbefales det, at man al-

tid ringer og snakker med sin dyr-

læge, hvis hunden har spist noget 

mistænkeligt. 

 

http://samvirke.dk/billedgallerier/gallerier/ting-aldrig-maa-give.html#2


 


