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FORSIDEBILLEDET af Floki der springer i vandet er indsendt af Lone Bladt Clausen. Floki er Side
9-hund i dette nummer af Hundeposten, her kan du læse mere om Floki og om racen Miniature
Australian Shepherd ☺

Hundeposten 42. årgang 2022. Udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og
december. Deadline for indlevering af stof og fotos er 15. februar, 15. maj, 15. august og 1.
november. Deadline til næste nr. af Hundeposten er altså 15. februar.  Indlæg kan mailes til
anne@stiftbogtrykkeriet.dk, eller afleveres i klubhuset, mrk. “Hundeposten”.

Bladudvalg: Anne Ehlers Olsen anne@stiftsbogtrykkeriet.dk 2084 5391
Annoncer: Jytte Hansen jytte@doris-hansen.dk 2151 4424

Gunhild Sørensen pinokha@gmail.com 6165 5721

Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Det har været et turbulent efterår. I slutningen af september gik hele bestyrelsen af, og
derfor blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 26. september, hvor det
lykkedes at finde 5 medlemmer, som ville gå ind i en helt ny bestyrelse. Så hvis nogle
ting i en periode ikke fungerer helt som de plejer, så bær over med bestyrelsen. Der er
mange ting at hitte rundt i, også selv om den gamle bestyrelse gerne besvarer spørgs-
mål, ligesom vores kredsformand har lovet at hjælpe med det, der kan blive behov for.

Noget af det “gamle” består heldigvis. Vores udehold fortsætter med Melanie som tov-
holder,  Peter og Grethe fortsætter med uddannelsen af instruktøraspiranter, og kon-
kurrenceudvalget med Bente som konkurrenceleder, samt Elisabeth, Henning og Anne
fortsætter. 

Som noget nyt er der blive lavet et kantineudvalg, det er Else der har påtaget sig at
stå for det ☺ Og der planlægges et aktivitetsudvalg.

Efter vores juleafslutning den 26. november holder vi  juleferie i december måned.
Hvert enkelt hold aftaler nærmere med instruktøren, hvornår man starter igen.

Den 23. januar 2023 afholdes vores ordinære generalforsamling. MØD OP! Vis din
interesse og opbakning ved at komme til generalforsamlingen. 

Redaktion siger tak for i år. Og som altid en særlig tak til til alle, der annoncerer her i
Hundeposten. En særlig stor tak til Sus Service som holder klubhuset rent, og til
Haderslev Stiftsbogtrykkeri, som laver Hundeposten. 

Hundepostens redaktion ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Kære læser
Af Anne Ehlers Olsen
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Haderslev Dyrehospital
Moltrupvej 49A · 74 52 23 53

Åbningstider: Mandag 8-18 · Tirsdag - fredag 8-17

www.haderslevdyrehospital.dk

Følg os på
www.facebook.com/haderslevdyrehospital

Det lykkedes med hiv og sving at få samlet en ny bestyrelse til den ekstraordinære
generalforsamling den 26. september. Eller næsten, men i hvert fald nok til, at klub-
ben kan fortsætte.

Med i den nye bestyrelse er:

Formand:
Sabrina Esbensen, 43 år. 
Medlem siden 2013. 
Hund: Saga,16 mdr. Australian Shepherd

Næstformand:
Søren Tranekjer, 52 år. 
Medlem siden 2018. 
Hunde: Kenzo, Rhodesian Ridgeback, 5 år. 
Diesel, Labrador retriever, 9 mdr.

Sekretær:
Eva Brøndt Torkildsen, 53 år. 
Medlem siden 2022. 
Hund: Futte, 5 mdr, ft Cocker spaniel.

Suppleant:
Ulla H. Jensen, 62 år. 
Medlem siden 2015. 
Hund: Davy, 8 år, Bouvier des Flandres.

Suppleant:
Anne Ehlers Olsen, 61 år. 
Medlem siden 2007. 
Hunde: Toke, 5 år, Tervueren. Fanny, 3 år, 3-i-én.

Den nye bestyrelse
Af Anne Ehlers Olsen
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Hvert år afholdes der Danmarksmesterskaber i DcH. Det foregår på skift rundt i de 6
kredse, DcH er delt op i. I år foregik det i Haslev i kreds 6.

Der konkurreres i DcH-programmets klasser C, B, A og E; Agility; Rally; IGP og
IGPFH (sporprøve).

I år havde vi 4 deltagere med fra Haderslev, nemlig Else Clausen med Alva i C-klas-
sen, Bente Dalsgaard med Ville i E samt Hans Jørgen Schmidt med Vento og Fie
Skau med Ascha , begge i IGPFH. 

Der er lang vej fra Haderslev til Haslev. Men jeg ville gerne over og se landets dyg-
tigste hunde og deres førere, heppe på vores deltagere og opleve stemningen. Så
det var tidligt op lørdag morgen og afsted til Haslev ☺

Vejret var fantastisk, rigtigt sensommervejr med sol hele lørdagen, og søndag
ventede regnen med at begynde at dryppe til ved 16-tiden, lige efter præmieover-
rækkelsen da vi havde råbt “DcH længe leve”. 

Det blev en rigtig fin weekend. Resultaterne for vo-
res deltagere blev:

Else og Alva nr. 34 i C-klassen med 94,35 point
Bente og Ville nr. 2 i Eliteklassen med 281,30 point
Fie og Ascha nr. 11 i IGPFH med 111 point
Hans Jørgen og Vento nr. 1 i IGPFH med 195 point

Man kan se alle resultaterne på:
www.dchres.dch-dm.dk

DcH-DM i Haslev 24.-25. september 2022
Af Anne Ehlers Olsen
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Else og Bente sammen med de andre deltagere fra vores Kreds 4 under lørdagens indmarch.



Mentalitet
Miniature american shepherd en er en intelligent, opmærksom og livlig hund, der el-
sker at hygge efter arbejdet. Den har et højt fysisk aktivitetsniveau, hvilket gør, at den
ikke egner sig til den uerfarne hundeejer og heller ikke for dem, der ikke ønsker at
deltage aktivt i hundetræning eller hundesport.

Aktivitetsniveau
Miniature American shepherd er en udholdende og energisk atlet, der er ivrig efter
at behage sin familie. Den har stor samarbejdsevne, og når den arbejder, er den ikke
interesseret i at interagere med andre hunde eller mennesker, så fokuserer den på
sin opgave.

Behov
Miniature american shepherd er en højaktiv, klog og alsidig hund, som kræver daglig
motion og mental aktivitet for at udvikle sig til og forblive en glad, velafbalanceret
og velfungerende hund. Den er meget social og knytter sig tæt til sine mennesker.
Den har brug for at udfylde en rolle som aktivt familiemedlem - motion alene kan
ikke udfylde dens hverdag.

Pels og pleje
Pelsen er medium lang og vejrbestandig. Den kan være glat til bølget. Mængden af
underuld kan variere en del. Der er mest pelspleje i forbindelse med fældning, men
hunden bør redes grundigt igennem en gang om måneden.

Indlæring og håndtering
Shaping, klikkertræning og andre metoder, der bygger på positiv forstærkning, vil
fungere godt for miniature American shepherd’en. Det vigtigste er, at man er venlig
men konsekvent. Den lærer hurtigt, og fravær af træning eller for lidt udfordring i
træningen kan medføre, at hunden selv opfinder opgaver. Det er en god ide at be-
gynde træning og socialisering, så snart hunden er faldet til i sit nye hjem. Alle stress-
lege som boldkast, frisbee og lignede bør helt undgås. Dette er ikke måde at motio-
nere eller aktivere racen på, da det ikke efterfølges af en afslappet og mentalt træt
hund.

Oprindelse
Miniature american shepherd blev udviklet i slutningen af 1960’erne i Californien.

S i d e  9 - h u n d e n :

En udholdende og energisk atlet
PORTRÆT AF EN MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (mini-aussie)
Af Anne Ehlers Olsen
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Bente og Ville

Else og Alva
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kigge på forskellige hunderacer. Vi har tidligere snakket om, at vi måske kunne
tænke os en mindre hund, men vidste samtidig også at vi mest er til de større hun-
deracer. I vores søgen vendte vi hele tiden tilbage til Aussie’en, som vi synes passer
til vores livsstil og temperament, og da vi fandt ud af, at den findes i en ’mini’ udga-
ve, ja så var valget pludselig ikke svært. Vi har købt vores gamle Aussie i Tyskland
og det var også i Tyskland at vi fandt Floki hos en erfaren opdrætter, som både op-
drætter Mini-Aussies og Aussies. 

Floki er en kvik, robust og meget adræt hund og vi synes at han har en helt perfekt
størrelse. Pt. vejer han 18,5 kg. og er ca. 50 cm. høj – lidt for stor i forhold til racebe-
skrivelsen. Han er altid glad, utrolig hengiven, tillidsfuld og er vild med andre men-
nesker. Generelt er han forholdsvis rolig og iagttagende og i det hele taget meget
cool med nye ting. Floki er også en rigtig hyggehund, som elsker at tumle og at bli-
ve nusset. Lige nu er han lidt af en hoppebold, og han kan lave de sjoveste be-
vægelser, hvor han nærmest slår knuder på sig selv. Jeg ved ikke, om det er en Aus-
sie-ting, men Floki har også de skøreste sovepositioner, og de ser ikke altid lige be-
hagelige ud.

Som lille hvalp brugte han kattelemmen og elskede at kunne gå ud og ind som det

Højde
Tæver: 33-44 cm Hanner: 35-46 cm.

Vægt
7-20 kg.

Farver
Rød og blå merle, med eller uden aftegninger og tan. Rød eller sort, med eller uden
aftegninger og tan.

Hjemland
USA.

Internationalt racenavn
Miniature american shepherd

FCI-gruppe
Gruppe 1 – Hyrde og Kvæghunde

Specialklub
Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub.

Kilde: Dansk Kennelklub

Floki
Af Lone Bladt Clausen

Floki er en Miniature Australian Shepherd, 9
måneder gammel. 

Vi er en familie på 4 voksne (2 hjemmeboende
børn).  Floki flyttede ind hos os d. 10. april 2022,
og han har fra dag 1 taget os alle 4 med storm –
vi elsker simpelthen den hund  Med 4 voksne i
huset får Floki masser af opmærksomhed, som
han i den grad nyder. 

Vi har tidligere haft en Aussie, som vi var meget
glade for, og da vi kom af med ham for lidt mere
end et år siden, vidste vi at vi ikke skulle have
hund igen – vi ville kun have vores gamle hund
igen. 

Som månederne gik, syntes vi alligevel at vi
manglede en hund og vi begyndte så småt at
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Floki er god til at aktivere sig selv og har næsten altid legetøj og bideting i mun-
den. Han er meget lærevillig og også lærenem – dog også ret selvstændig, så han
er ikke altid så optaget af, hvad hundeføreren vil have ham til. I DCH har jeg haft
Floki med på hvalpeholdet, og nu går jeg på Klikkerholdet ved Bente og Anne. Jeg
er meget glad for at gå på holdet, hvor vi lærer rigtig meget, og stemningen er
god, og den obligatoriske kaffe efter træning giver gode snakke. Floki synes det er
spændende at komme til træning, dog er han for tiden ret optaget af at se på, hvad
de andre hunde laver og ja, ikke så koncentreret. Jeg har for mange år siden trænet
hos Bente og udover selve træningen har jeg haft stor gavn af Bente’s store viden
om hunde og deres adfærd og det har jeg kunnet bruge herhjemme i forbindelse
med at få en hvalp. 

Vi synes at vi har fået den allerbedste hund med et temperament af guld, som pas-
ser perfekt til vores familie  ☺

passede ham. Det kan han selvfølgelig ikke gøre mere, så nu giver han et enkelt
vov ved døren, når han vil ud og ind, og det fungerer rigtig godt. Han elsker at lig-
ge i havestole, på trampolinen eller på store sten, og i det hele taget kan han godt
lide at komme lidt op i højden. Min mand fotograferer meget i naturen og Floki
fandt hurtigt ud af, at når kameraet kommer frem, så sker der ikke det helt store, og
så han lægger sig bare og venter til turen går videre. Vi lufter Floki ved vandet og i
skoven, og det elsker han, og han bader og svømmer også gerne.
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Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Nu kan du selv 
opdatere din hjemmeside

– slut med at være afhængig af »eksperter«

SiroccoWeb
www.siroccoweb.dk    tlf. 74 53 43 00

SiroccoWeb gør det let at opbygge og vedligeholde firmaets hjemmeside. Du behøver ikke at have kendskab til HTML

eller Internetprogrammering – er du vant til tekstbehandling kan du bruge SiroccoWeb.
Vi anviser nærmeste formidler af systemet.
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Klinik 
Fysiologisk Massage

v/lægeexam. manuel terapeut 
Randi Jensen

Stenderupvej 9 · 6100 Haderslev
Tlf. 7458 4256 / 4087 4256

email: randi@rava.dk
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Fordi der bliver trænet på mange forskellige tidspunkter i løbet af en uge, og mange
sjældent eller aldrig ser andre klubmedlemmer end dem, de går på hold med, vil vi i
de kommende numre af Hundeposten præsentere et af klubbens hold. 
På den måde kan man få lidt kendskab til, hvad der foregår på de forskellige 
hold, og hvilke hunde og hundeførere der kommer i klubben.

Denne gang er det Sus’ SPORHOLD. 
De træner onsdag fra kl. 17-19.15.
Der er 5 på holdet, den ene var fraværende den aften,
Hundepostens fotograf kom på besøg.

Jeg har været træner for et sporhold i lidt over 4 år, tror
jeg.

Pt er der 5 hunde på sporholde, som kommer næsten
hver onsdag når vi træner.

Der er ingen krav for at komme på sporholdet, kun
en hund med en næse, så får vi resten hen, så hunden
kan blive en god sporhund.

En typisk træningstime er, at vi lige snakker om, hvor

Præsentation af et hold: Sporholdet
Af Anne Ehlers Olsen

Der lægges planer.
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vi kom til i sidste uge, og så lægger vi en plan for at komme videre, eller vi samler op
fra sidste uge, da jeg godt vil have at hundene kan det, de er igang med.

Vi træner for det meste på træningspladsen. Når alle hundene er gode nok, finder
vi lige en god mark og prøver at gå spor der.

Hundeførerne får som regel lektier for til næste gang, og det er de gode til at få
trænet på der hjemme.

Jeg kan godt li at træne næsearbejde med hundene. Det er vildt at se, hvordan de
arbejdere, de små hunde.

Jeg er også træner for vores 2 Nose Work hold i klubben.
Sus

Hundeposten  4 · 2022 20

Alle hunderacer har brug for mental stimulering.
Sportræning er god, mental stimulering for din hund, hvor
den får brugt både lugtesansen og hjernecellerne. Den
bliver godt træt i hovedet, på en god og sund måde.

Hunde har 220 millioner duftceller. Det er 44 gange flere
duftceller end vi mennesker. Derfor giver det rigtig god
mening, at hunden har brug for, at få brugt sin gode lugte-
sans og næse.

Det ligger i hundens gener, at den skal kunne følge et bytte-
dyrs spor, for at kunne skaffe føde. Derfor har den ikke bare
brug for, at bruge sin lugtesans, det er faktisk hundens aller-
vigtigste sans.

Husk, at der skal være
balance i den fysiske
aktivitet og den mentale
stimulering af din hund.
Sæt dig altid godt ind 
i din races behov.
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Den 30. oktober 2022 afholdt vi vores årlige klubkonkurrence. Det var en rigtig god
dag. 15 glade og dygtige hunde var sammen med deres mennesker meldt til kon-
kurrence i klasserne D, C, B, A, rally og K-test. Og 11 klubmedlemmer + 2 ikke-med-
lemmer havde valgt at sætte dagen af til at hjælpe med stort og småt i dagens løb
(samt i dagene op til), så alt kunne afvikles på bedste vis. 

Og alt gik godt, selv vejret kunne ikke have været bedre - i hvert fald da morgen-
tågen havde lettet ☺

Klubkonkurrence den 30. oktober 2022





Denne vandrepokal, som bliver uddelt til klubbens bedste A-hund, 
var Toke og jeg så heldige at vinde i år. 
Der er mange navne indgraveret, og selv om pokalen er forholdsvis

stor, er den ved at være fyldt ud. 
Da jeg kiggede lidt nærmere på navnene kunne jeg se, at pokalen er

uddelt første gang helt tilbage i 1980. Sikke en lang historie den har, 
den pokal.
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Resultater fra klubkonkurrence, søndag den 30. oktober 2022

Fører / hund Klasse Plac. / point
Dorte Elley m/Thor K-test 1/86,0
Hanne Prehn m/Freddie K-test 2/84,0
Pia Beck m/Apollo D 1/ 91,5
Lillian Kanne m/Noma D 2/76,0
Grethe Hjørringgaard m/Debbie D 3/48,0
Jens Chr. Vinge Rasmussen m/Nova C 1/141,0
Else Clausen m/Alva C 2/140,0
Elin Pedersen m/Bamse B 1/170,7
Elisabeth Nielsen m/Peter B 2/169,3
Paul Bruhn m/Alba B 3/132,7
Anne Ehlers Olsen m/Toke A 1/228,3
Claus Frisk m/Cleo A 2/191,20
Bente Dalsgaard m/Tuula Rally 1/100
Anna Breum m/Antje Rally 2/99,0
Anja Jespersen m/Mille Rally IB

Vandrepokaler
uddelt til klubkonkurrencen  den 30. oktober 2022:

Klubbens bedste K-hund: Dorte Elley m/Thor
udstedt af Gudrun og Christian Knudsen

Klubbens bedste C-hund: Jens Chr. Vinge Rasmussen m/Nova
udstedt af Kreds 4

Klubbens bedste B-hund: Elin Pedersen m/Bamse
udstedt af DcH

Klubbens bedste A-hund: Anne Ehlers Olsen m/Toke
udstedt af Hejsager Tin

Klubbens bedste hund procentvis: Jens Chr. Vinge Rasmussen 
udstedt af Jytte Hansen
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HUSK 
at melde afbud, hvis du ikke kommer til træning

Vintertræning 2022/23

Spørg din træner hvis du er i tvivl om noget, 
eller klik ind på vores hjemmeside: 
www.dch-haderslev.dk 
og kig under “Træningstider/Hold”. 

Mandag: 16.30: Nosework Susanne (Høgelundvej 11, Vedsted)

Tirsdag: 17.00-18.00: Klikkerhold Bente og Anne

18.30-19.30: Positiv konkurrencetræning Elisabeth

Onsdag: 17.00-19.15: Sporhold Susanne 

19.00-19.45: Unghunde Sabrina

Torsdag: 18.00-19.00 Unghundehold Melanie 

19.00-20.00 Unghundehold Melanie 

Lørdag: 09.15-10.00: Hvalpemotivation Ulla og Sabrina

09.30-10.30: B- og A konkurrencehold Bente

13.30-14.30: Rally & sjov Peter og Benny

Søndag: 10.00-11.00: Rally-konkurrence Jette

Hundeposten  4 · 2022 28

BILOGCO.DK
Bil & Co - Chr. X´s vej - Haderslev - 7453 3000 - info@bilogco.dk

www.benny-biler.dk
Tlf. 7453 2161

- vi passer godt på din bil!
SERVICE PARTNER

Dit  lokale autoværksted
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Bestyrelse:
Formand: Sabrina Esbensen Tlf. 2987 5059

E-mail: biine79@gmail.com

Næstformand: Søren Tranekjer Tlf. 6173 5080
E-mail: s.tranekjer@gmail.com

Kasserer:
E-mail: kasserer@dch-haderslev.dk

Sekretær: Eva Brøndt Torkildsen Tlf. 4017 8881
E-mail: evabroendt@gmail.com

Suppleant: Ulla H. Jensen Tlf. 4026 6744
E-mail: uhjensen@outlook.dk

Suppleant: Anne Ehlers Olsen Tlf. 2084 5391
E-mail: anneehlersolsen@gmail.com

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen i HcH. Fra venstre: Ulla med Davy, Eva med Futte, Sabrina med Saga, Søren med
Diesel, Anne med Toke og Fanny.

Webmaster Kontakt: Søren Tranekjer Tlf. 6173 5080

Kantineudvalg Kontakt: Else Clausen Tlf. 4019 1301

Det grønne hold Kontakt: Melanie Bohde Jørgensen Tlf. 2941 8659

Konkurrenceudv. Kontakt: Bente Dalsgaard Tlf. 3012 8103

Uddannelsesudv. Kontakt: Peter Poulsen Tlf. 4037 0766

Bente Dalsgaard
3012 8103

Melanie Bohde
Jørgensen
2941 8659

Elisabeth Nielsen 
2320 2011

Instruktører

Grethe Vittrup
Hjørringgaard
6046 5931

Jette Hyldelund
6060 7456

Peter M. Poulsen
4037 0766

Susanne Zielinski
2921 6404

Sabrina Esbensen 
2987 5059

Anne Ehlers Olsen
2084 5391

Sara Clausager Møller
52193 380

Hjælpeinstruktør

Instruktøraspirant
Randi Jensen
4087 4256
(orlov)

Ulla Jensen
2393 7607

Benny Johansen
2045 4469



EUKANUBA Premium Working & Endurance er specielt udviklet  
til arbejdshunde, som bruger masser af tid udendørs, og som skal 
være opmærksomme, koncentrerede og samtidig skal bruge et højt 
energiniveau over længere tid.

LIVE LIFE WELL

Leverer din hund  
1. klasses præstationer? 

WORKING &  
ENDURANCE 
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