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Formandens indlæg
Som det forrige blad, er dette blad
også meget forsinket. Men der har
været så meget at se til i 2021, at når
jeg endelig har tid til at sætte mig til
tastaturet falder jeg i søvn. Så det har
været hårdt at få samlet bladet.
Den 26. juni havde vi vores årlige
sommer og grill fest. Vi var ikke helt
så mange, som vi plejer at være, men
vi, der var der havde en rigtig hyggelig
aften. Der var et helt fantastisk vejr, Så
”i den helt rigtige Corona ånd” , sad vi
rigtigt meget ude og nød både vejret
og samværet.
Efter sommerfesten var der sommerferie, lige med undtagelse af hvalpeholdet, der lige manglede 4 uger.
I sommerferien var der lidt fællestræning, og selvom pladsen ikke blev
oversvømmet af hunde, så var der et
rimeligt fremmøde. Det bedste ved det
var, at der var hunde fra alle holdene
samlet.
Kursushold 2, som kom meget sent
i gang, havde afslutning den 25. juli,
og selvom det var langt inde i sommerferien, mødte alle dem der ikke var
ude at rejse op, og vi fik en fin afslutning på holdet.
Den 8. august var der så efterårs
appel, og kunne starte ud på det sidste
halvår uden først at skulle være lukket
ned de første 2 måneder.
Som alle andre møder i foråret var
DcH’s landsmøde også blevet udsat.
Det skulle være afholdt i marts, men
kunne først afholdes den 30. august.
Mødet blev afholdt i Vejen. Det kunne

dog konstateres, at der var færre til
stede end ”normalt”. Jeg har dog senere fået oplyst, at det skyldes at mange
foreninger kun var repræsenteret med
1 deltager i stedet for 2, som det tidligere var kutyme. Der er en længre
artikel længere inde i bladet om landsmødet.
For første gang nogen sinde, var vi
i 2021 vært for eliteturneringen. Det
var den 11. september. Eliteturneringen er en turnering for de bedste (op
til 15) elitehunde i Danmark. Der afholdes 1 konkurrence i hver af de 6
kredse, og vi havde så kreds 3’s afdeling. Det er egentlig ikke en konkurrence, som kræver særlig mange resurser for foreningen bortset fra, at der
skal findes en hulens masse jord til
spor. Vi var heldige at kunne låne nogle marker og lidt skov på Overgård
gods. Og så skulle vi finde nogle sporlæggere. Nu var der kun 7 tilbage i
turneringen, så vi kunne nøjes med 3
sporlæggere.
Konkurrencen gik så godt, at vi
blev bedt om alvorligt at overveje at
tage den igen i 2022, og det gør vi så !
Den 6. oktober havde vi en temaaften med Ole Berg fra beredskabsstyrelsen, som fortalte om førstehjælp til
hunde, og lidt om beredskabets arbejde. Det var en fin aften og der var en
rigtig pæn tilslutning.
Bent
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Kursustest 25. juli
Kursustest 25. juli 2021
På grund af Corona nedlukningen
de første to måneder af året, er der
blevet rod i opstarten af de første to
hvalpehold. Årets første hvalpehold
sluttede 9. maj og det næste hold havde allerede infoaften den 11 maj, med
træningsstart den 16 maj. Jeg var selv
på holdet med min nye hvalp Chang,
så det var Lis og Stig, assisteret af
Bjarne, som havde holdet. Holdet var
på 14 hunde, som næsten alle sammen
var ret unge. Og de få, der var lidt
ældre var også nogenlunde i samme
alder. Så der kunne laves nogle rigtig
gode legegrupper efter træningen.
Den meget sene opstart bevirkede,
at det blev langt ind i sommerferien,
før vi kunne afslutte hvalpehold 2.
Men da der alligevel ikke var til at
rejse nogen steder hen, så hang hundeførerne fint ved.
Der var kursustest den 25. juli, og
det var Stig, der skulle give en vurde-
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ring af hvordan det nu så ud. Som jeg
plejer at skrive, så er det jo kun en test
af hvor langt man er kommet med sin
hundehvalp. Men nu stod jeg jo selv
der, og man vil da også gerne vise, at
man har fået hvalpen lært noget. Så
lidt spænding er der trods alt.
Da det var midt i sommerferien var
det 9 af de 14 hundefører, der kom til
test. Og det gik som følger: Betina
Udklit med Cindy 70 point, Jeannette
Wittrup Andersen med Liva 95 point,
Rene Steffensen med Maggi 67 point,
Nanna Bisgaard Svendsen med Andy
89 point, Kim Dinnesen med Flora 87
point, Jonas Vammen Jensen med Sam
56 point, Claus Kjærgaard med Tulle
97 point, Jytte Aasted med Dixie 76
point og Bent Pedersen med Chang 90
point.
Som sædvanlig var der en lille ting
til Claus og Tulle for dagens bedste
resultat.
Bent
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Mariager Fysioterapi
Kirkegade 10
9550 Mariager
Tidsbestilling på tlf. 9854 2393
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Autoriseret Royal Canin forhandler
Mandag - Fredag
kl. 9.00-17.30
Lørdag
kl. 9.00-13.00
kl. 10.00-15.00
Himmelkol 1 ¤ 9550 Mariager ¤ Tlf. 98 54 14 00 ¤ www. Vorupgruppen.dk Søndag
Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 6.30

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Meget mere discount!
Åben hverdag 7—22

Gl. Hobrovej 2
9550 Mariager
Tlf. 9858 4838
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Side 9 hunden
Hej
Jeg
hedder
Ask og er en
Toller. ( Nova
scotia
duck
tolling retrever )Jeg bor
hos Jette og
Torben
og
Torben
vil
gerne at jeg
bliver
en
jagthund.
Jette siger at
jeg også skal
lære Agility
og lydighed.
Jeg går tur i
skoven hver
dag og når
jeg er med i
sommerhuset
vil de have mig til at bade i Vesterhavet - men nej tak !
Men ellers jager jeg fasaner og fugle i haven . Jeg er ikke meget for at køre i bil men måske jeg kan lære det. Vi prøver tit
men det er ikke sjovt.
Vi var en tur i Ålborg zoo . For at se vilde dyr , jeg så børn,
skralde spande, måger og mad de steder de solgte mad. Men
vilde dyr…….
Jeg er jo kun 6 måneder så måske jeg bliver klogere .
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Toller
En Nova Scotia Duck Tolling Retriever
er en jagthund, som oprindeligt blev fremavlet til at skulle apportere skudt vildt på
l a n d
o g
f r a
v a n d .
De fleste tollere lever i dag som familiehunde, men det er vigtigt at man i den
daglige omgang med sin toller er opmærksom på dens grundlæggende raceegenskaber. Tolleren er en aktiv hund, som har
brug for både at motionere både sin hjerne
og sin krop hver dag, og den vil ikke trives
med en stille og passiv tilværelse. Når man
anskaffer sig en toller, må man være indstillet på, at nu får man et ekstra familiemedlem, som har brug for opmærksomhed
og meningsfuld aktivitet hele livet. Man
må påregne, at det er en tidskrævende
opgave at være hundeejer, og der hver dag
skal bruges masser af energi og tid på samvær med og opdragelse af hunden.
Som toller-ejer skal man sætte tid af til at
lufte sin hund i et varieret terræn. En voksen toller kan ikke nøjes med en tur rundt i
kvarteret inden sengetid – den skal flere
gange om ugen have lov til at ”strække ud”
og bruge sine muskler. Når hunden færdes
med linen på, er der en tendens til at bevægelsesmønstret bliver begrænset og ensartet, hvorimod det frie løb uden line tillader
en mere alsidig og styrkende motion for
hunden. (bemærk: hunden må selvfølgelig
kun løbe løs, hvor loven tillader det, fx. i
hundeskove og ved nogle strande i vinterhalvåret. Tjek altid lovgivning og følge
skiltningen.
Foruden den fysiske motion har en toller i
høj grad brug for at blive stimuleret mentalt. Det betyder dels, at tolleren hele sit liv
bør deltage i en eller anden form for hundetræning og dels at hunden i hverdagen
skal indgå i et meningsfuldt samspil med
sin familie
Ved hundetræningen skal hunden først og
fremmest lære at samarbejde med sin ejer
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og lære at omgås andre hunde på fornuftig
og rolig vis. Det konkrete indhold i træningen kan fx være lydighed, agility, dogdancing eller jagttræning – tolleren vil nyde
alle former for træning. Da tolleren jo som
nævnt er en race avlet til apportering, vil
det være naturligt, om det at hente, bære
og bringe i en eller anden form indgår i
hundens træning. En toller er som andre
hunde bedst tilpas, når den har en tydelig,
rolig og konsekvent ejer/leder. Konsekvens
betyder, at man gør det samme hver gang,
og ikke lader ens humør, vejret, dovenskab, eller andet påvirke de beslutninger
man tager omkring hunden. Ro betyder, at
man er afbalanceret, overbærende, fornuftig og rimelig i sine beslutninger, ansvarlig
og vidende om hundens sprog. Tydelig
betyder, at man ikke taler til hunden hele
tiden men kommunikerer med korte, genkendelige ord og at ens kropssprog afspejler, hvad man mener.
Den gode flokleder sætter dagsordenen og
tager spændende initiativer! Spændende
initiativer for en toller kan være opgaver,
som hunden skal løse. Fx: kontakttræning,
samarbejdsøvelser, spor-øvelser, indlæring
af tricks, lydighedstræning (fx lineføring
og indkaldstræning), apporteringsøvelser,
balanceøvelser, søgeøvelser og problemløsning. Denne form for aktivering vil
være meningsfuld aktivitet for en toller,
når aktiviteterne blot foregår kontrolleret
og under rolige omstændigheder.
Ønsker man sig en rolig og afbalanceret
toller er det således vigtigt, at dagligdagen
er indrettet så det er muligt at tilgodese
tollerens behov for passende udfordringer.
Når man tager disse hensyn og bruger den
nødvendige tid er det til gengæld muligt at
få en hund, som er foruden at være rolig
også er et trygt og tillidsfuldt medlem af
familien.
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Landsmøde 30. august
Landsmøde 22/8 2021
Som så meget andet mødeaktivitet
var landsmødet i DcH også udsat.
Landsmødet blev afholdt i Vejen
Idrætscenter den 22. august.
Lis og undertegnede måtte af sted i
den tidlige morgenstund, da vi gerne
skulle være i Vejen senest kl. 9.15.
Vejen Idrætscenter er et ret stort kompleks med mange haller. Der har været
holdt landsmøde der før, og det har
været en ny sal næsten hver gang. Og
ingen undtagelse denne gang. Men det
var heldigvis til at finde.
Landsmødet startede som sædvanligt med at jubilæums fonden hædre
dommere og kredsinstruktører med
mange år på bagen. I år var der 2 dommere med 40 års jubilæum, 2 dommere med 25 års jubilæum og 3 kredsinstruktører med 25 års jubilæum.
Herefter startede så det ordinære
landsmøde. Som dirigent blev advokat
Niels Agerskov Nielsen valgt, og heldigvis for det, da han var bestilt til det
længe før landsmødet. Og han har
desuden prøvet det mange gange før.
Der blev oplyst, at der var 304 stemmer på landsmødet. Det viser, at der
manglede en del foreninger, da der
faktisk kan være næsten 500 stemmer
hvis alle var mødt op.
Landsformandens (Annette Lunau) beretning handlede i store træk
om Corona og et stort hvalpeboom,
hvilket havde givet medlemstilgang

for første gang i adskillige år. Desuden
var der nu givet reel mulighed for at få
dispensation for at deltage i konkurrencer med hunde, der har fået hale
eller øre kupering af medicinske årsager.
Alle de øvrige udvalgsformænd
henviste til deres skriftlige beretning,
undtagen initiativfondens formand
Peder Søndergaard fra Lindholm. Han
kunne fortælle, der var givet lån til en
række lokalforeninger i størrelses ordnen 10.000 kr. til 250.000 kr. og at der
nu kun var ca. 160.000 kr. tilbage i
fonden og det på trods af at landsforeningen havde givet et ekstra tilskud
på 250.000 kr. i 2020. Alle rater på
lånene kommer ind til tiden, men han
kunne egentlig godt bruge nogle flere
penge.
Her efter var det tid til regnskaberne. Der var hele tre regnskaberne,.
Først jubilæumsfondens regnskab,
derefter initiativfonden og til sidst
landsforeningens regnskab. De to første er der ikke så meget at sige til.
Landsforeningens regnskab endte ud
med et overskud på 1.146.933 kr. og
det på trods af at der var givet et ekstra
tilskud på 250.000 kr. til initiativfonden og der var investeret i en ny app til
beregnerprogrammet. Og der havde
været flere kurser på landsplan. Men
Corona restriktioner havde alligevel
betydet, at der havde været stilstand i
(Fortsættes på side 13)
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NORDRE INBDUSTRIGADE 10
9550 MARIAGER

Lækker
Chokolade, vin,
speciel øl
og flotte
gavekurve

Smukke
Buketter og
Dekorationer i
alle prisklasser

Fortovet er altid fyldt med flotte blomster
og krukker til ude miljøet

Det nye administrationsprogram i DcH forlanger at alle indmelder
sig elektronisk.
Medlemmer af DcH Mariager skal bruge adressen:

www.dch-mariager.dk
Tryk på poten i øverste højre hjørne, tryk på feltet >opret profil<
Udfyld skemaet og tryk på send.
Husk kodeordet
Der kommer en mail med bekræftelse på indmeldelse.
(Der vil være mulighed for at få hjælp i klubhuset efter træning)
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(Fortsat fra side 11)

mange aktiviteter, så det havde ikke
været muligt at gennemføre mange af
de aktiviteter, som egentligt skulle
have været lavet.
Regnskabet blev godkendt. Og vi
gik videre til indkommende forslag.
Der var nogle forslag, der ville betyde
ændringer af vedtægterne.
Det første var et forslag fra hovedbestyrelsen om rullende kontingent.
Det er et forslag, der jævnligt er blevet
taget op i de sidste 15 - 20 år. Men er
gang på gang blevet afvist, da det ville
give vores kasserer et kæmpe arbejde
med at holde styr på, hvornår de enkelte medlemmer er blevet meldt ind.
Men nu mener man at med klubmodul,
der sørger for at opkræve kontingenterne, så vil det være meget nemmere.
Kort fortalt betyder løbende kontingent, at et medlem, der melder sig
ind i fx. april måned, først opkræves
kontingent igen 1. april året efter. I
dag er det sådan, at uanset hvornår
man er meldt ind, starter det nye kontingent år pr. 1. januar. I det gamle
system skal kassereren en gang i slutningen af januar ind og tjekke op på,
hvem af de "gamle" medlemmer, der
har betalt, og få afmeldt dem, der ikke
har betalt, og heller ikke har udmeldt
sig.
Med løbende kontingent skal kassereren hver måned ind og tjekke om
den måneds "gamle" medlemmer har
betalt, for foreningerne bliver afkrævet
betaling til kreds- og landsforening for
de medlemmer, der står op holdlisterne. Jeg er ret sikker på, at det vil give

en masse ud og indmeldinger, når folk
har glemt at betale. Men der er selvfølgelig også muligheder i forslaget for
de mere "kreative" foreninger. For
lokalforeningerne kan faktisk fortsætte
med januar kontingent. Så vil de medlemmer der tilmelder sig fx. i august
og så betaler årskontingent i Januar
året efter, men stopper til sommerferien, være "gratis" for lokalforeningen i
det halve år. Det vil sige et årskontingent direkte i klubkassen, moralsk nok
lidt anløben, men muligt. Et stort flertal af lokalforeningerne vedtog forslaget. Så nu må vi se hvordan det vil
komme til at gå.
Det næste forslag kom fra initiativfondens formand Peder Søndergaard,
han ville have mulighed for at stille
forslag på landsmødet, der vedrører
initiativfonden. Det blev nedstemt.
Her skal der nok en lille forklaring
ind. Landsforeningen er en sammenslutning af lokalforeningerne, hovedbestyrelsen består af kredsformændene, samt en formand, en næstformand
og en kasserer, der alle er valgt på
landsmødet. Beslutningstagerne i
landsforeningen er lokalforeningerne,
der hver i sær har et antal stemmer i
forhold til antallet af medlemmer.
Kredsbestyrelserne har en stemme
hver, det samme har alle landsforeningens udvalgsformænd. Men det er kun
lokalforeningerne samt hovedbestyrelsen, der kan sende forslag til landsmødet. Så skal der fremlægges et forslag
til landsmødet, skal det fremlægges af
enten en lokalforening eller hovedbe(Fortsættes på side 14)
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(Fortsat fra side 13)

styrelsen.
Det næste forslag var en tilføjelse
til vedtægterne. Da vedtægterne blev
voldsomt opdateret for et par år siden,
glemte man at få sat en tidsfrist på for
indlevering af forslag til landsmødet.
Det blev vedtaget, at det skal være den
15. februar.
En anden vedtægts forglemmelse
der skulle rettes, var hvem skal overtage landsforeningens formue ved ophør. Hvis det ikke står i vedtægterne,
så har man skattevæsenet på nakken
hver år. Især når man står som en almennyttig forening. Det blev rettet til,
at landsforeningens midlerne skal gå
tilbage til lokalforeningerne.
Landskontingentet fortsætter
uændret på 290 kr. pr medlem.
Valg til bestyrelsen resulterede i, at
formanden blev genvalgt. Der var også
genvalg på de øvrige udvalgsposter.
Under eventuelt gjorde Landskassereren opmærksom på, at til næste
landsmøde ville han gå af. Han havde
ikke mulighed for at fortsætte, han
havde ikke tiden til det. I samråd med
resten af hovedbestyrelsen vil man

foreslå, at der bliver hyret en regnskabsfører ind. Det drejer sig om ca.
480 timer pr år. Hovedbestyrelsen vil
lave et jobopslag.
Til slut var der en tese vedrørende
mulighed for og metode til, at have
betalte instruktører i DcH . Det er ikke
sådan, at det skulle være alle instruktører, der skal betales, men kun nogle
enkelte selvstændige instruktører. Det
er der sådan set ikke noget nyt i, det
kan man faktisk også godt i dag. Det
nye er, at det er DcH Uddannede instruktører, som pludselig skal til at
have betaling. Så er det at jeg stejler.
Det er så meget mod den "DcH ånd"
om frivillig arbejde, som det kan være.
Desuden vil der kunne blive problemer
med at have private aktører på træningspladser, som mange steder er
udlånt af kommunerne. Men det skal
nok give stof til diskussion på næste
landsmøde, hvis det kommer på dagsordnen.
Landsmødet sluttede ved ca. 16
tiden. Og så er der godt nok langt
hjem.
Bent

Åbningstider:
Alle dage
8.00—20.00
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Lokalkonkurrence i Mariager
30. oktober
Lørdag den 30. oktober var det
vores tur til at holde lokalkonkurrence.
Vi havde fået efterårs konkurrencen,
men heldigvis var vejret med os. Det
havde regnet lidt natten op til konkurrencen, men heldigvis stilnede regnen
inden vi startede. Men der faldt et par
mindre byger i løbet af dagen, men det
var ikke noget, der betød noget.
Gitte Johansson var dommer på Ny
C og C hundene, og hun havde nok at
se til. Der var 8 Ny C hunde og 7 C
hunde. En af Ny C hundene var kommet i løbetid, så vi var nød til at vente
med at slutte Ny C af indtil at alle C
hundene var færdige. Så de måtte desværre vente en god times tid ekstra.
Men ellers gik det rigtigt fint for de
fleste både Ny C og C . som det også
kan ses nede i resultatslisterne.
B klassen blev dømt af Finn Møgelvang. Han havde 8 hunde, som han
skulle dømme i alle øvelserne, Så han
havde også rigeligt at se til. Men heldigvis havde de fleste B hunde taget
sig gevaldigt sammen i dagens anledning. Jeg så desværre ikke så meget af
konkurrencen, da jeg selv var ude og
lægge spor. Men ud fra de point der er
givet, så må det have været ret godt.
A hundene blev dømt Henrik Laa-

ge Sørensen, som havde 4 hunde. Så
hans program var også fyldt helt op.
Henrik er færdig uddannet dommeraspirant, men på grund af Corona er
dommerprøven udsat til 2022. Henrik
var glad for at kunne komme ud og
prøve at dømme helt alene. Det var
god øvelse, og der blev dømt helt efter
bogen. Men selvom dommeren var
hård, men retfærdig, så blev det til
rigtige flotte resultater for A hundene.
Samlet set havde alle hundeførerne
virkelig taget sig sammen. I C klassen
var der 3, som havde fået oprykningspoint. I B klassen var der ikke mindre
end 5, som opnåede at få oprykningspoint, og i A klassen var der 2 med
oprykningspoint. Det er meget flot.
Resultaterne fra konkurrencen er
som følger:

(Fortsætter på side 16)
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Tina Nybæk

Abby

Inga Porsborg

Coco

Kongerslev
Hobro

Dorthe
Karina
Clemensen
Lisbeth Nielsen

Bob

Arden

Daisy

Arden

Ane Jensen

Dolly

Mariager

Maria

Nova

Hobro

Sarah
Bove
Brandt Kanto
Mette
Birgitte
Inann Rasmussen

Molly

Hadsund

Myka

Hadsund

Desværre er resultaterne i Ny C klasseblevet væk.
Beklager

Ny C

C
Pia H. Jessen

Callie

Mariager

148,80

Bolette Marie Elmose

Zenta

Arden

146,40

Louise Reincke

Anton

Mariager

127,85

Lisbeth Knudsen

Luna

Hadsund

109,65

Jytte Stangholt

Joey

Hadsund

104,15

Claus Klærgaard

Tulle

Mariager

100,50

STØT VORE ANNONCØRER -

17

Britta Christensen

Emma

Hadsund

191,50

Else Huus Lund

Johnson

Hadsund

176,40

Helle Damm

Nala

Hadsund

175,50

Bodil Reincke

Pippi

Mariager

175,25

Irene Stenklopp

Diaz

Hobro

173,40

Stina Jeppesen

Luna

Arden

140,50

Lonni Bøgh Pedersen

Abby

Arden

120,75

Stig Finstad

Blackie

Mariager

103,35

B

A
Finn Nielsen

Ladt

Mariager

269,20

Bjarne Christensen

Maja

Mariager

264,80

Hannah S. Andersen

Buster

Mariager

225,05

Jan Jensen

Asti

Hadsund

210,75

Bent

- DE STØTTER OS!
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Aktivitetskalender
Planlagte aktiviteter på pladsen og venskabskonkurrencer
2021
Sø.
Ma.
Sø.
Sø.

7. nov.
8. nov.
21. dec.
28. dec.

Kursustest
Bestyrelsesmøde
Klubmesterskab og julefrokost
Juleafslutning

Datoer og tider kan i sjældne tilfælde blive ændret.
Se i øvrigt opslag i klubhuset.
Konkurrencer 2021
Gå ind på DcH Mariagers hjemmeside.
På forsiden til højre lidt nede står der : >konkurrencer< gå ind her. Så
kommer man ind på arrangements kalenderen med alle konkurrencer i Danmark.
Trænings tider 2021:
Agility (”de gamle”):
Mandag
kl. 14.30 Instruktør: Jonna Jensen
Agility (”de ny”):
Mandag
kl. 19.00 Instruktør: Jette Mørk
D, C hold 1: Søndag kl. 9.30
Torsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
Lis Skøtt og Ole Grøndahl
A, E hold : Lørdag kl. 8.30 Onsdag kl. 19.00
Instruktør: Bent Pedersen
B hold
: Lørdag kl. 9.00
Onsdag kl. 19.00 Instruktør: Carl Reincke
Kursushold : Søndag kl. 12.00
Tirsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
og Lis Skøtt
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SPAREKASSEN
KRONJYLLAND
der hvor du er

Mariager Afdeling
Fjordgade 1
9550 Mariager
Tlf.: 9854 1200

STØT VORE ANNONCØRER Opsætning af tekstsider: DcH Mariager. Tryk: DcH Mariager
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