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Holdoversigt gældende fra 1/1- 2014

Formandens Hjørne
Af Brian Jørgensen

Begynderhold

Helle + Iben + Anne Marie

Søndag

09.30-10-30

Fortsætterhold

Jeanette + Flemming + Torkild

Søndag

09.30-10.30

C

Allan + Brian

Søndag

09.30-10.30

B-A-E

Carl Einar

Søndag

11.00-13.00

Familielydighed

Ejnar Ø. + Karin

Mandag

19.00-20.00

Rally

Mette

Søndag

12.00-13.00

Agility—begynder Jens + Randi + Astrid

Mandag

19.00-20.00

Agility—
konkurrence

Carsten

Onsdag

19.00-20.00

Agility klasse 1

Jette + Astrid

Søndag

10.00-11.00

Agility klasse 2

Søren

Søndag

10.00-11.00

Aftentræning med lys på banen for
Torsdag
trænere og konkurrencehundeførere i
lydighed og agility

19.00-21.00

Her i slutningen af sæson 2013 kan vi se tilbage på en sæson der på niveau med aktiviteter i klubben har lagt lidt lavt. Dog har aktivites-udvalget haft et år med fuld program
- udvalgsfest, sommerafslutning , afslutningsfest samt juleafslutning. Men i og med at
det er 1. sæson efter DM, var det indregnet at der ikke ville være det store konkurrence
aktivitet i klubben. Men det bliver der lavet om på i sæson 2014. Der har vi en Landsdækkende C B konkurrence søndag den 6/4. AG konkurrence weekenden den 26 og
27/4. Samt en Rally konkurrence Lørdag den 23/8 der udover skal Grindsted/ Billund
være vært ved Elite turneringen Lørdag den 3/5. Ved disse konkurrencer vil der blive
brug for nogle frivillige hjælper til mange forskellige opgaver, så der vil være mulighed
for opgaver hvor alle kan være med.
Der har før været snak om at der var mangel på træner i klubben - det er der stadigvæk - faktisk har vi lagt hold sammen og sagt nej til at kunne starte hold/tage nye
hunde ind i klubben fordi vi ikke har haft træner til holdene. Så hvis du skulle gå med
en lille drøm om at blive træner, så kontakt din træner eller en fra bestyrelsen/træner
udvalget så du høre lidt om hvad det er og hvad der skal til og så du kan prøve at blive
hjælpetræner på et hold sammen med en træner.
DM 2012 gav en pæn overskud. De penge indgik i en pulje som vi har brugt til at indfri
vores banklån, hvilket betyder at klubben nu er gældfri.
Vi har i 2013 haft indbrud/indbrudsforsøg mange gange. Det er formentlig nogle unge
knægte som smider sten igennem vores vinduer/døre. Flere gange ser det faktisk ikke
ud til de ikke har været inde i klubhuset, men blot kastet en stor sten igennem vinduet.
Det er på godt jysk træls at der skal bruges energi/tid på at få dækket af og sat nye
glas i og ryddet op. Vi må håbe at vi på et tidspunkt kan fange dem deromme.
Da jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen efter næste generalforsamling - se indbydelse
andet sted i bladet - bliver dette min sidste formandens hjørne. Det betyder jo så at
der skal findes en ny formand samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer der kan komme ind
med ny energi/ideer.
Husk at kontingent for 2014 - se andet sted i bladet - skal være betalt før man kan deltage i træning i det nye år
Jeg vil gerne sige tak til alle trænere og udvalgsmedlemmer for indsatsen i 2013.

God fornøjelse til jer alle - vi håber at i får nogle gode
timer i DcH Grindsted-Billund i 2014!

Vi i bestyrelsen vil gerne ønske glædelig jul samt et godt nytår

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag d. 19. Februar 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Der er bespisning kl. 18.30 tilmelding til bespisning er nødvendig senest
d 9/2-14 på tilmeldingslisten i klubhus eller på email: formand@dch-grindstedbillund.dk

DAGSORDEN
Pkt. 1

Valg af dirigent.

Pkt. 2

Valg af stemmetællere

Pkt. 3

Beretning af foreningens formand

Pkt. 4

Kassereren aflægger regnskab

Pkt. 5

Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indmeldelsesgebyr.

Pkt. 6

Indkomne forslag

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
 Jens Nørgaard (modtager ikke genvalg)
 Brian Jørgensen (modtager ikke genvalg)
 Jane Nielsen (ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen )

Pkt. 8

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 9

Valg af 2 revisorer

Pkt. 10

Valg af 1 revisorsuppleant

Pkt. 11

Evt.

HUSK!
Alle forslag til dagsorden, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (altså tirsdag d. 11. Februar 2014). For
at opretholde stemmeret skal kontingent for 2014 være indbetalt inden generalforsamlingen.
P.b.v.
Formanden
Brian Jørgensen

Kontingent 2014

Fornyelse af medlemskab for 2014 kan ske ved indbetaling på Reg. nr.
9690 konto nr. 193429
(husk tydelig angivelse af medlems nr. navn og hold)
skal ske senest d. 13. januar 2014 – ellers afmeldes man foreningen og
kan derved ikke bibeholde medlems nr.
Pris for et almindeligt medlem, der træner på et hold er:
Grundkontingent 600 kr. betales at alle
Derudover:
Træningsgebyr 450 kr.
Folkepensionister + studerende med gyldigt studiekort: 225 kr.
Passivt medlem 0 kr.
Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer 200 kr.
Strafgebyr for gamle medlemmer der betaler efter d. 13.1 100 kr.
I alt 1250 kr. for nye medlemmer
I alt 1050 kr. for gl. medlemmer
Bestyrelse, trænere, dommere, udvalgsmedlemmer 0 kr., dog betales
træningskontingent hvis man går på hold med egen hund.
Kontingent indbetales på konto nr. 9690 193429 senest d.
13/1—2013
Evt. spørgsmål omkring kontingent bedes rettet til kasserer Søren M. Sørensen på mail: kasserer@dch-grindsted-billund.dk

Opslags-tavlen

Jeg har fået den ære at være redaktør på Medlemsbladet A-spring. Jeg har overtaget
posten efter Vivi, og ser frem imod udfordringen. Jeg håber på at kunne lave et spændende blad, som har omdrejningspunkt om det som vi alle har som interesse - hunde,
hundetræning og hundeaktiviteter.
For at det ikke bliver MIT blad - men medlemmernes blad er A-spring afhængig af gode input fra jer hundefører i DcH Grindsted-Billund. Alt er velkommen til bladet. Det
kan være en hverdagsoplevelse, en god ide, har du været på et spændende kursus
eller et interessant foredrag. Har du det perfekte forside-foto liggende, så send det
gerne til mig!
Der vil også blive brug for annoncører til bladet. På den måde kan det måske blive muligt at få bladet printet i farver og i en god kvalitet.
Bladet vil fremover udkomme 3 gange om året; 15. juni, 30. september og imellem jul
og nytår. Deadline: 1. juni, 15. sept. og 15 dec.
Byd ind! Kontakt mig på iben161182@sol.dk eller 21811711. Jeg glæder mig til at høre
fra DIG!!!
Viste du at man kan finde DcH Grindsted - Billund på Facebook, hvis man søger under
DcH Grindsted/ Billund. Anmod om medlemskab, og bliv godkendt til at være medlem
af gruppen.

Træner-profil

Navn: Iben Rasmussen
Hund: 3 groenendael - Milan 3, Viva 3 og Loke på 9 mdr.
Familiestatus: kæreste med Carsten
Profession: Sygeplejerske på en hjerteafdeling
Tidligere hunde: Jeg startede som 13-årig med min mors
aflagte Bearded collie Zeus, som var både blind og døv. Ham trak jeg rundt med i Cklassen til vi måtte aflive ham pga. slidgigt i begge knæ. Jeg fik så lov til at få ”min
egen” hund, kort tid efter min konfirmation. Valget endte med en belgisk hyrdehund og
Rusty kom så ind i familien i 1997. Ham lærte jeg meget af. Han var ingen nem hund,
men jeg tog det som en udfordring, og vi havde mange gode år sammen - han blev 15
år. Jeg skulle have en periode uden hund da Rusty blev aflivet, troede jeg da. 14 dage
efter havde jeg hentet Milan, som på det tidspunkt var 17 uger gammel. Og vupti, nu
har jeg 3 verdens dejligste groenendael.
Motto: En hund gør ikke noget for dig, med mindre den får noget ud af det.
Hvorfor DcH? DcH er en god alsidig klub, som har en bred vifte indenfor hundesporten. Der er rig mulighed for at finde noget som passer til hund og fører.

B-A-E-holdet i DcH Grindsted-Billund mangler arealer til at træne spor og eftersøgning
på. Arealerne til eftersøgning må gerne være i størrelsen ca. 100 x 500 meter, og blandet bevoksning. Sporarealerne kan variere imellem græs, ny-sået, stub eller brakmark.
Har du - eller kender du nogle som har arealer, som vi må låne engang imellem, bedes
du rette henvendelse til undertegnede. Vi vil selvfølgelig sørge for at arealerne afleveres i samme stand som de indtages. På forhånd tak!
Iben Rasmussen, tlf. 21811711

Antal år i DcH: Medlem siden 1996. Startede i DcH Agerbæk, og kom til DcH Grindsted/Billund da jeg fik kørekort.
Startet som træner: Jeg er uddannet DcH-instruktør i kreds 4 i 2001.
Interesseområder indenfor DcH: Efter jeg har anskaffet mig Milan er interessen
faldet på IPO’en. Men da hans temperament ikke passer så godt til det program vil vi i
2014 bruge vores energi i B-klassen. Måske en enkelt sporhundeprøve sidst på året,
hvis evnerne rækker dertil.
Mål med hundetræningen: Et godt samarbejde med hundene.
Bedste oplevelse med hund: Jeg kan ikke vælge EN oplevelse ud. Mine hunde giver
mig gode oplevelser hver dag. Jeg har været med på DcH’s ungdomslejr 4 gange, adskillelige kurser, træningstimer, gåture, svømmetur i svømmehallen og har mødt mange
skønne mennesker igennem livet med mine hunde.

Færdselsprøve i Grindsted

Grundkursus i eftersøgningstjenesten

Af Doris Bønnerup

Af Jane Nielsen

Den sidste lørdag i oktober, blev der mulighed for at tage færdselsprøven (FP) samt
andre brugsprøver på træningspladsen i Grindsted.
FP er en prøve, der er obligatorisk for at kunne deltage i forskellige brugshundeprøver herunder ikke DcH’s program - men bl.a. IPO prøver samt SPH (sporhundeprøver). Vi
var 5 FP hunde, vistnok alle med henblik på SPH, når en dag hundene er klar til det. Én
stillede i en IPO II - uden bidearbejde (og så hedder det SL (spor/lydighed)) og 2 stillede i den svære SPH II klasse.
Op til den store dag mødtes vi et par torsdage, for at træne lydighedsdelen til FP igennem. Programmet består af en lineføring med omkringvendinger (den første hurdle var,
at man ikke måtte vende højre om, som i DcH’s program!) løb og langsom gang, opstandsninger og vendinger. Og så det nye for os: Ind i en gruppe af fire personer, hvor
vi skulle gå et 8-tal tæt forbi de personer der stod i gruppen. Som om det ikke var nok
skulle det hele gentages i fri ved fod! Derforuden var der en sit øvelse, lig sit i vores C
program (dog trækker det, hvis f.eks. hunden kigger til siden - de har værsgo’ at holde
øje med hundeføreren!) en dæk med indkald - og heller ikke noget med, at sidde bare
lidt skævt ;) Imens én hund laver alt det her (det tager ca. 5 minutter) ligger en anden,
af de tilmeldte hunde, afdækket og hundeføreren står med ryggen til, ca. 30 skridt fra
hunden.
Efter lydighedsprogrammet, hvor vi desværre nu kun var fire tilbage, stod den på bytur,
hvor hundene skulle udsættes for lidt af hvert - egentlig ikke noget en almindelig socialiseret familiehund, har besvær med. Blandt øvelserne; andre hunde tæt på, en kondiløber tæt på (kondi og kondi, det var bare Sam!!) en cyklist, bimlende med klokken, tæt
på, en bil der starter, holder, ruller vinduet ned og spørger hundeføreren om f.eks. vej.
Det var igen Sam - og han er åbenbart ikke særlig godt kendt i Grindsted!!!!! Afbinding
uden for, i dette tilfælde Netto, mens vi skulle gå ind og ose (der var dog ikke sat så
meget tid af til hver, at vi kunne få overstået dagens indkøb!). Ingen af hundene havde
besvær med byturen.
Så 4 ud af 5 hunde kom gennem nåleøjet, én bestod altså ikke denne gang, men mon
ikke der bliver en mulighed senere :) De 4 der bestod var:
Helle Pedersen med Una
Helle Puggaaard Mikkelsen med Caddi
Jane Nielsen med Bella og
undertegnede med Prosit
Jeg vil gerne sige tak til Iben, der stod med hele dette arrangement, ganske vist med
opbakning fra føromtalte ”kondiløber” ;). Tak for træningen om torsdagen, rundstykker
og middagsmad på dagen - ja, selv vejret! - Dog kunne SPH hundene måske have ønsket sig lidt mindre vind. Til gengæld passede vejret, Ibens egen hund Milan, helt fint,
han gik et kanon flot spor i SL II’eren.

Den 5. og 6. oktober blev der afholdt grundkursus i eftersøgningstjensesten, et kursus
som alle eftersøgere skal igennem, for at være i eftersøgningstjenesten. Kurset blev
afholdt i DcH Vejens klubhus, så det kunne jo ikke være meget nemmere.
Jeg var meget spændt på, hvad vi ville få ud af kurset. Vi er jo helt grønne i denne
”disciplin”, så der var også nogle tanker der gik på, om vi nu var gode nok til det her.
Vi var et hold af meget forskellige hundeførere, nogle med lidt erfaring, nogle med meget erfaring, så Bella og jeg lagde os lige midt i feltet og fulgte med så godt vi kunne.
Underviseren var Kaare Dalslet, han er en virkelig spændende mand at høre på. Han er
pensioneret fra et job som hundefører ved politiet, og har derfor mange års erfaring
med hunde og træning af hunde.
Der blev talt rigtig meget om fordelen ved at hunden markere, når den finder en genstand, og jeg må jo tilstå, at det er altså ikke særlig smart, hvis hunden finder den dyre
diamantguldring, for derefter at komme til at sluge den (Bella samler op!). Første gang
jeg blev lidt ærgerlig over at Bella samler op, var da den skulle finde en flødebolle, hvis
jeg var heldig, kunne jeg måske skrabe en lille smule af snuden på den. På den anden
side, er det nu meget rart, at den ikke dækker af, hvis jeg ber’ den om at hente en øl.
Klikkertræning var et andet stort emne. Flere af hundeførerne var lidt usikre på klikkeren, og på hvordan den skulle bruges. Kaare var rigtig god til at gøre klikkeren til et
arbejdsredskab, som alle kunne bruge, ingen hokus pokus og fine teorier, alt blev holdt
meget jordnært, så alle kunne være med.
Vi var igennem mange små øvelser, både kontaktøvelser med klikkeren, og flere forskellige søgeøvelser. Der var en fin blanding af teori og praksis. Noget af teorien handlede om fært, super spændende, jeg kom i hvert fald hjem med en noget bedre forståelse af, hvordan jeg træner på at finde genstande, der har ligget i lang tid (en ting er
teori, en anden ting er praksis).
Weekenden sluttet af med en eftersøgning af genstande, der havde ligget en hel uge.
Det var svært! Vi skulle gå side om side med hundene og afsøge arealet. Hundene var
hurtige til at koncentrere sig om opgave, så det var overhovedet ikke noget problem at
gå så tæt. Det vanskelige i opgaven, var at finde de gamle genstande, og som hundefører kom man til at gå alt for hurtigt frem i arealet. Det gode ved øvelsen var, at vi
skulle gå med ind i feltet, (tror vi skal forslå det til Dch’s konkurrenceudvalg J), så fornemmelsen af det tætte samarbejde mellem hund og fører, var en fed følelse! Hundene søgte i mere end en halv time, kun afbrudt af små pauser. Jo, jo vi fandt vist kun to
genstande, men der blev arbejdet for sagen.
En super dejlig weekend i selskab med mange dygtig hundeføre og deres hunde, det
kan bestemt anbefales.

Doris Bønnerup og Prosit

Jane og verdens dejligste labrador

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.
Hjælpen til ejerløse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes vagtcentral gør det
nemt og hurtigt at få hjælp til dyr i nød, man kun ringe et sted hen, og behøver derfor
ikke bruge tid på at undersøge om det er det ene eller det andet eller tredje sted, man
skal ringe hen.

Man kan bl.a. ringe 1812 i følgende situationer
 Hvis du påkører et rådyr, som overlever påkørslen
 Hvis du ser en fok får på en mark der ikke har adgang til vand
 Hvis du har mistanke om at din nabo har fået flere dyr end vedkommende kan tage sig af
 Hvis du finder et kuld pindsvineunger, hvis mor er blevet kørt over
 Hvis du ser en hund parkeret i en bil på en varm sommerdag
 … og i alle andre situationer hvor dyr er i nød.
Dyrenes beskyttelse opfordrer til, at man observerer et vildt dyr i nogle timer, hvis man
er i tvivl om at det er i nød. Ofte er dyreunger ikke blevet efterladt, og fugle der har
ramt et vindue, kan ofte flyve videre efter de har sundet sig.
Ejerdyr
Hvis et ejerdyr er kommet til skade, har ejeren selv ansvar at bringe sit dyr til dyrlægen
og betale de udgifter der er forbundet med det. Dyrenes Vagtcentral hjælper naturligvis
dyret selvom ejeren ikke er til stede, regningen for udgifterne vil efterfølgende blive
sendt til ejeren.
Dyrenes Vagtcentral kan også hjælpe med at bringe ejerdyr til dyrlægen i akutsituationer, udgifterne for transporten vil efterfølgende skulle dækkes af ejeren selv.
Samarbejde
Vagtcentralen samarbejder bl.a. med politiet, Falck, vildtplejestationer, internater, kommuner og Dyrenes Beskyttelses ca. 200 frivillige kredsformænd.

Sakset fra Dyrenes Beskyttelse

Info omkring tavlerne i klubhuset

Der er lavet lidt om på tavlerne. Fremover fungere de til følgende:
Gul tavle: Er til intern klubinfo, det er meddelelser fra bestyrelsen, aktivitetsudvalg,
konkurrenceudvalg, trænerudvalg eller bladudvalg.
Blå tavle: Er konkurrencetavlen. Her vil der være indbydelser mm. vedrørende konkurrencer både i klubben og rundt om i landet. Det er konkurrencer i både ag, rally og lydighed.
Rød tavle: Er tavlen til diverse, dvs. har du en annonce eller andet du gerne vil hænge
op i klubben, så er det denne tavle du skal bruge.
Vi håber det bliver lidt mere overskueligt på denne måde.

Klubmestre 2013

Klubkonkurrence og fest
Lørdag d. 2/11-2013
Af Mette Sommerlund

C-klassen

Thomas Præstegård med Pepsi

Bedste hund på dagen
(lydighed)

Thomas Præstegård med Pepsi (C-klassen)

Rally-Lydighed

Mette Sommerlund med Albert (ekspert-klassen)

Agility lille

Søren Sørensen med Vimse

Agility mellem

Lone Ølllgård med Mitzu

Agility stor

Mette Sommerlund med Albert

Årets Hundefører

Jane Nielsen med Bella (E-klassen)

A-spring ønsker stort tillykke
med de flotte resultater!

Traditionen tro er den første weekend i november den dag, hvor årets klubmestre skal
findes. Det er en super hyggelig dag og aften, som jeg ser meget frem til hvert år og i
år var ingen undtagelse. Dejligt at forventningerne blev fuldt ud indfriet.
Dagen startede kl. 8.00 med fælles morgenmad i klubhuset. Nogle var nervøse, andre
ved at dø af skræk. Kl. 9.00 startede konkurrencerne, i år var der C klasse, agility begyndere, agility øvede og agility konkurrence hunde, samt rally lydighed, der var med
for første gang.
Jeg deltog selv i rally lydighed med Albert og fik lov af dommeren til også at have Icon
med i begynderklassen, selvom han ikke helt er gammel nok. Albert deltog også i agility konkurrence klassen, faktisk for sidste gang og han er nu officielt pensioneret ag
konkurrencehund og skal kun være rally hund fremover. Det sluttede han af med bravur og vandt klubmestertitlen for store hunde.
I ag, modsat lydighed og rally, bliver klubmesterskabet afgjort på dagen.
I rally klarede Icon sig forbavsende godt og scorede 90 ud af 100 point i begynderklassen, hvilket jeg ærlig talt var dybt chokeret over at han kunne. Han er teenager så det
basker lige nu.
Albert vandt også klubmestertitlen i rally, idet han var den hund der vandt åben klasse
på dagen, samt havde de 2 bedste resultater fra andre rallykonkurrencer.
Jeg havde 5 af ”mine” rallyhunde med til konkurrence på dagen og de klarede det bare
så flot alle sammen. Dommeren havde lavet en fin begynderbane til dem, men havde
godt nok skruet op for sværhedsgraden i den åbne klasse og seje som hundeførerne
nu er, så tog de bare det i stiv arm og fik faktisk nogle ok resultater.
Alle hundene bestod begynderklassen, hvilket kræver 70 point ud af 100. Nogle har
Hvert år tager agility, og nu også rally, ud og laver lidt opvisning, det får vi gerne en
lille skilling for og de penge bliver gemt til klubkonkurrencen. Derfor er der hvert år
psykologhjælp i ag teltet. Det består af lidt til nerverne, sodavand, øl og snolder i uanede mængder. Det er til fri afbenyttelse for alle der deltager på dagen og det var der
heldigvis mange der synes godt om. Derudover bliver der købt en masse små præmier, de uddeles på dagen for forskellige ting. Det kan være et sjovt løb, en overglad
hund eller en fighter indsats. Det er op til dommeren og dem der står for konkurrencen. Konkurrence dagen sluttede med en god frokost i klubhuset.
Om aftenen var der klubfest. Vi var 27 og det er ikke mange, men vi havde det så
sjovt. Vi startede med forret og herefter var det tid til uddeling af pokaler
Der var ikke nogen indstillinger til aktivitetspokal, ikke nogen B hunde, A hunde eller E
hunde. Skal vi ikke få lavet om på det til næste år folkens?
Efter pokalerne var det tid til mere god mad og drikke og aftenen endte med at være
ret så festlig, faktisk tæt på årets fest og det blev en anelse sent for nogle af os. Jeg
kan sige at det var ved at blive lyst, da jeg tog hjem.
Derfor få jer meldt til næste år. Det er første weekend i november.

