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Indbydelse til lokalkonkurrence i ÅHF
Søndag d. 30 september kl. 9.00

I Lydighed kan der tilmeldes i klasserne 1 – 2 – 3.
I Rally kan der tilmeldes i klasserne begynder, øvede, ekspert og CH.
Der er som sædvanlig pæne præmier i alle klasser.
Tilmelding til konkurrencen skal ske på listen i klubhuset eller via e-mail:
Lydighed til Wagn: aarhushundelydighed@gmail.com
Rally til Lene: aarhushunderally@gmail.com
Startgebyr: Kr. 50 er bindende og betales på dagen i klubhuset fra
kl. 8.00. Her vil der ligeledes blive udleveret startnumre.
Kataloget kan ses i klubhuset og på vores hjemmeside fra mandag
d. 24 september: www.aarhus-hunde.dk
Gurli og Bente vil også være der, og hygge om Jer med lidt til ganen.
Mød tidlig op fra morgenstunden så I kan heppe, når Jeres holdkammerater er i ringen.
For de nye klasse 1 hundeføreres vedkommende, vil Inge Lise gennemgå
øvelserne tirsdagen inden konkurrencen med start kl. 18.00.
Se tilmeldingslisten i klubhuset.
I tilfælde at løbetid eller andet uforudset, kan afbud ske til:
Wagn 4040 3304
Lene 2874 1985
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DM i Rally

af Ingelise Koed

I år havde vi et medlem, som deltog med sin hund i DM i rally i ekspertklassen. KC Tai
Tokerau Bakongo – i daglig tale GATLING en stor sort Curly Coated retriever.
DM bliver afholdt hver år i august. De 20 bedst placerede hunde fra konkurrencen året
igennem kommer med til denne event. I Rally er der fire klasser – begynder, øvet,
ekspert og champion klassen. Gatling deltog i ekspertklassen. På samme dag bliver også
DM i LP afholdt. Det er en fantastisk spændende dag. Landets bedste hundeførere er
samlet – alle har store forventninger – alle har selvfølgelig store eller små sommerfugle i
maven. Det er dagen, hvor det gælder!!!!
I år blev det afholdt i Vejen – på de store baner bag ved hallen. Stemningen var høj og
heldigvis fint hundevejr. Overskyet med lidt regn.

Gatling med sine placeringer ved det sidste stævne
i september: 4. vinder i Rally ekspert og 1. vinder i
LP 1 (Det var første gang vi stillede op – kendte
knap nok programmet. Men som altid hjælper min
hund mig – han gør bare altid det han skal).

Gatling sammen med sin far TODO samt sin nye
lillesøster Zarla. Zarla går på hvalpeholdet, og
forhåbentlig bliver hun også en stabil konkurrence hund som TODO og Gatling.

Århus Hundeførerforening, Skejbyvej 450, 8240 Risskov, www.aarhus-hunde.dk

16-2018 Side 3

Alle hunde går et første gennemløb, hvor der er meget strenge krav den dag. De 10
bedste kommer med videre til finalen, hvor de skal igennem et løb mere. Begge
gennemløb tæller med i den samlede score.
Jeg er meget stolt af min hund, som gik en fantastisk første runde. Han var bare på og
gjorde alt for at please mig. Men desværre havde jeg ikke bedt om at få springet sat op i
en ordentlig højde, som gjorde at han rent faktisk skulle springe. Dette gjorde, at vi
mistede begge springeøvelser, da dommeren mente, at springet var lidt for dovent. ØV
ØV – stor førerfejl, som helt sikkert kostede os en finaleplads. Vi sluttede som nummer
13, hvilket jo er ganske pænt.

Gatling og Loa til stor udstilling i Holland, hvor
de begge blev 2. vinder i brugshundeklassen.
Begge hunde kæmper for at komme med til
årets hund i Herning.

Gatling og Zarla på ferie ved Vesterhavet. Her
kan man bare nyde livet og få lov til at være
hund – altså løbe frit rundt.
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I skrivende stund kæmper vi for at komme med til årets hund, der bliver afholdt i
Herning første weekend i november. Her kommer de ti bedste hunde med. Der er to
konkurrencer tilbage, hvor vi deltager i den ene. Jeg håber virkelig, vi kommer med. Det
kunne være en fin afslutning på et spændende og aktivt konkurrence-hundeår. Vi er to
hunde fra klubben, der står på listen – håber virkelig vi kommer med begge to. Den
anden hund er også en Curly Coated retriever - Curly Cuttage Loa ejet og ført af Janne
Hjorth.
Jeg vil gerne samtidig med rose vores fantastiske rally-instruktører Lene Johansen og
Birgitte Dalgaard-Hansen, der altid er velforberedte til vores ugentlige træninger. I er
bare super gode både til træningsmetoder, tilrettelæggelse samt sprede det gode humør.
Jeg vil også gerne rose vores fantastiske hvalpeinstruktører, der altid gør en kæmpe
indsats for at hjælpe alle hundeejere – nye som gamle. I er altid gode, velforberedte
samt med til at hjælpe alle på vej til at blive gode hundeførere. Jeg går nemlig også til
hvalpetræning med min nye dejlige hundehvalp – en lille sort tæve Curly Coated
retriever, som jeg har store forventninger til.

Medlemsmøde 10-09-18
20 medlemmer mødt.
1. Omstrukturering af LP-træning
1. Formanden orienterer og forklarer: Fordi mange hunde har svært ved at klare lange
træningspas og ikke får så meget ud af anden halvleg, vil træningen efter jul blive
omstruktureret, så træningen bliver delt mellem to hold. Første hold vil i
vinterperioden træne kl. 10-11 og andet hold kl. 11.15-12.15. Der vil være
mulighed for at købe kaffe og evt. også et rundstykke i pausen mellem holdene.
Når vi går over til mandagstræning, kan man evt. lave en kageordning på holdene.
2. Spørgsmål: Hvis man har to hunde i forskellige klasser, kan man så sikre sig, at
man kommer til at gå på to hold? Ja, det er muligt, man skal bare huske at skrive
det på ved indbetaling efter nytår.
2. Foredrag. Er der interesse blandt medlemmerne, og om hvad?
1. Der er interesse blandt de fremmødte. God ide for at holde fast i de medlemmer, vi
har.
2. Brugerbetaling for arrangementet.
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3. Forslag: Kristian Hembo, Louise Press Hilmer, dyrlæger, tematræning fx. hvordan
går man til konkurrence, forstyrrelsestræning, teorimoduler a la dem, de har ved
hvalpetræningen. Lise Bang Hansen: Titer test. Har man andre ideer, må man
meget gerne skrive det på Facebook. Man kan også leje sig ind i Hangaren, hvis
det skal være på et tidspunkt, hvor det bliver tidligt mørkt.
3. Arbejdsdagen, lørdag d. 15. september kl. 9
1. Opfordring til at komme til arbejdsdagen. Der er mange opgaver, der skal løses.
Både stort og småt. Sedlen til tilmelding sendes rundt.
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4. Konkurrencen
1. Der er lokalkonkurrence d. 30. september. Hvis man har mod på det, så kan man
melde sig til.
2. Opfordring til at møde op og heppe, selvom man ikke går op.
3. Snak med egen instruktør, hvis man er i tvivl, om man er klar.
5. Noget om hjemmesiden, Facebookgruppen og ePoten
1. Webmasteren orienterede om hjemmesiden. Her er der informationer om, hvad der
sker af tiltag i klubben. Desuden er der Medlemmernes side. Det er det lukkede
forum for medlemmer i klubben. Her kan man fortælle om interessante kurser, man
har deltaget i o.a. Her ligger også alle de gamle numre af ePoten. For at få adgang
til Medlemmernes side, skal man skrive en ansøgning om medlemsskab. Det gøres
via nettet.
2. Hvad nu, hvis man har glemt sin adgangskode? Så skriver man bare til
Webmasteren, så sender han besked tilbage med koden.
3. Man kan også få tilsendt en mail, når der sker ændringer på hjemmesiden. Det skal
man også ansøge om via siden.
4. Hvis man ønsker adgang til Facebookgruppen, så skal man også sende en
ansøgning til Webmasteren, så tjekker han, om man er medlem af klubben og får
tildelt adgang. Formanden: Brug helst ikke Facebook til afbud, så det ikke kun
bliver negative beskeder, der ligger. Der diskuteres frem og tilbage.
5. Ønske om, at resultater o.a. fra officielle konkurrencer bliver skrevet i ePoten. Der
opfordres til at man skriver til Webmasteren, når man har været til en officiel
prøve, gerne med billeder og en lille fortælling fra konkurrencen, så andre også kan
høre om det og måske blive inspireret til at prøve at komme ud i landet.
6. Ris og ros fra medlemmerne
1. Forslag om at købe nogle arbejdslamper til at oplyse banen, når det er mørkt. De
koster ikke alverden.
2. Tine Kloster, der selv har en hundeklub, hvor hun også arrangerer foredrag, vil
gerne opfordre til, at vi lukker op for deltagelse i foredrag for andre end
medlemmer, der skal naturligvis gives bindende tilmelding evt. via nettet. Tina vil
gerne hjælpe med opsætning osv.
3. Ros til instruktørerne i klubben. De er dygtige.
4. Et medlem har nået at tjekke Facebookgruppen og understreger, at Facebooksiden
ikke skal bruges til afbud. Kommer man ind som ikke-medlem, så ser det meget
negativt ud med alle de afbud.
5. Hvorfor skal ePoten kun være for medlemmer? Den kan også virke som reklame for
klubben.
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6. Forslag om at man på hvalpeholdet og i kl. 1 inkluderer andet i programmet
end kun LP- og Rallyøvelser (leg med sin hund, balanceøvelser, dog parkour
osv.). Det kunne være interessant at prøve andre aktiviteter end kun de
øvelser, der er i programmerne.
7. Man kan både på Facebook og på hjemmesiden reklamere for, at vi har tre
uofficielle prøver om året. Der er ikke andre klubber i området, der tilbyder
træning i alle LP-klasser. Måske kan vi få flere medlemmer ad den vej.
8. Opfordring til at lave en lille “naturlegeplads” til at varme hundene op inden
træning.
9. Opfordring til at instruktørerne har fokus på belønning, så hundeførerne ikke
kun låser sig fast på en belønningsform.
10. Tak for kage og tak til dem, der har bagt kage.
Lene Johansen
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