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Dette nummer... 
Så nærmer sommerferien sig med 
hastige skridt. Jeg håber den for 
manges vedkommende byder på fe-
rie og afslapning både for 2– og 4-
benede. Heldigvis er der jo ikke lang 
tid til vi tager fat på en ny sæson og 
kaster  os over agilityen igen. 
På bladudvalgets vegne vil jeg gerne 
sig tak for de fine indlæg til dette 
nummer af Vippen og sende en bøn 
til jer alle om at I fortsætter med at 
sende os spændene artikler og ind-
læg fra jeres hverdag. Jo flere indlæg 
vi får, jo flere blade laver vi. 
 
Til sidst vil jeg bare sig god fornøjelse 
med bladet. Nyd det og få gode ideer 
og mod på endnu mere sjov sammen 
med din hund. 
 

Med venlig hilsen 
Søs 

 
     3 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

Formanden har ordet 
Nu nærmer sommerferien sig med 
raske skridt og vi skal alle have en 
velfortjent ferie.  
Men inden vi helt lukker ned for slu-
sen, så vil jeg da lige fortælle om 
denne sæson.  

Jeg selv har undervist et sandkas-
sehold, og er meget forundret over, 
hvor hurtig hundene har været til at 
lære nyt. De har været ekstremt ly-
dige hunde, og der har ikke været et 
eneste slagsmål. Det er meget be-
undringsværdigt, at hunde som ikke 
kender hinanden, hurtigt finder sin 
plads i hierarkiet.  

Dorrit som har haft de to andre 
sandkassehold har ligeledes haft 
meget dygtige og lærenemme hun-
de. Det betyder måske, at det med 
at arbejde og gå til træning med sin 
hund, er blevet meget almindeligt, 
fordi hundene har fået en højere 
plads i hjemmet og ikke bare er en 
hund, men betragtes som et familie-
medlem.  

I år har DAF-KBH 20 års jubilæum 
og det blev fejret med et lille mini 
stævne og derefter helstegt patte-
gris, kulørte lamper, fadøl, vin og 
glade mennesker. 

Jeg vil gerne takke de to meget 
ihærdige udvalg, der knoklede for, 
at vi andre kunne nyde det dejlige 
arrangement. Men jeg syntes det 
skal nævnes, at der var rigtig 
mange nye medlemmer med. Det 
var dejligt at se, at de også fandt 
sig til rette og fik løbet ganske hæ-
derlige gennemløb med sin hund.  

Til slut vil jeg sige alle klubbens 
medlemmer, bestyrelsesmedlem-
mer og trænere en god sommerfe-
rie – vi ses i den 1. uge i august. 

 Vovelige bjæf fra Connie 
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I 2009 afholder Daf-København træningslejr i Høve 
strand. Turen bliver for hele familien. Så sæt allere-
de nu kryds i kalenderen d. 25.-26. april 2009. Der 
er lang tid til, men planlægningen er i gang og vi 
skal bare have en super tur.  
 
Turen vil byde på alt muligt forskelligt, selvfølgelig 
en masse agilitytræning, men også socialt samvær, 
hyggelige lufteture, sjov med hundene, god mad, 
konkurrence og så selvfølgelig ren afslapning med 
gode hundevenner. 
 
Vi har fundet en rigtig god hytte hvor hundene er 
velkomne også i soveværelserne. Så der er ingen 
undskyldning for at blive hjemme fra årets højde-
punkt! 
 
Vi glæder os til at kunne fortælle jer endnu mere 
når tiden nærmer sig. 
 
 

Med venlig hilsen  
 

Hyttetursudvalget 
Randi & Søs 

 
 

HYTTTUR ’09 
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Klubben havde, efter den inspire-
rende dogdancing temaaftenen i 
dec. 07, arrangeret et 12 timers 
praktisk dogdancingkursus for inte-
resserede i pinsen. Jeg havde lidt 
naivt meldt Felix (min lille 
hund) og mig til… Vi var 
nemlig ikke til temaaftenen 
og vidste derfor ikke helt 
hvad vi gik ind til. Vi glæde-
de os dog mægtigt til et par 
sjove og hyggelige dage i 
pinsesolen. 
 
Trænerne var Sofie og Anja fra dog-
dancers.dk. De vidste hvad de talte 
om og medbragte deres egne 7 

hunde til at demonstrere med. Del-
tagerne var en blandet forsamling af 
store og små, og et par enkelte ikke 
fra klubben, som virkelig gik op i 
det med liv og sjæl. 
 
Vi startede kort med lidt teori og så 
fik vi lov at se en optagelse af hvad 
dogdancing virkelig kan føre til… 
Hold da op… HTM (Heelwork To 
Music) var et pragtstykke af dressur 
og flot koordineret gang alt indram-

met og tilpasset 
musikken. Free-
style var de vil-
deste tricks, der 
fortalte din egen 
historie til mu-
sik. Jeg var solgt! 
Spørgsmålet var 

jo så bare hvordan de havde tænkt 
sig at få os til at lære det… 
 
Planen var at vi i løbet af kurset 
skulle lære to programmer/
danse… Allerede første dag skulle 
vi bygge selvtilliden op ved at kun-
ne et lille program til Coco Jamboo 
og på 2. dag skulle vi så virkelig 
vise hvad vi havde lært i et længere 
program til Go´morn Go´morn. 
 
Programmerne blev brækket op i 

Da pinsesolen dog-dancede. 
Kan en agilityhund danse?? 
Det var vi 10 piger med 
hund(e) der havde sat sig 
for at finde ud af i pinsen. 

”Det største problem 
var at vi ikke havde 

medbragt nok  
godbidder” 

     6 Sofie og Anja fra Dogdancers.dk 
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førere trætte… meget trætte. Det 
var tydeligt at se hos de fleste, men 
Felix brillerede med at sætte sig på 
banen… kigge på mig og gabe, 
mens jeg dansede rundt! De andre 
hunde gennemførte og alle hundene 

havde virkelig udviklet sig 
over pinsen. Prisen for 
størst fremskridt gik til 
Randi og hendes fars hund 
Daisy, der ellers kun er 
skolet til jagt.  
 
Felix og jeg kigger tilbage 
på pinsen med glæde og 
vemod… Hvor lærte vi bare 

meget og hvor vi hyggede og grine-
de, men gid vi dog havde kunnet 
slutte ordentligt af og slå en flot 
sløjfe på det hele. Vi opgiver dog 
ikke og holder øjnene åbne efter et 
lignende tilbud… For ja… agility-
hunde kan danse… rigtig flot end-
da!!! 
 

Sidsel med Felix 

moduler, som vi fik demonstreret, 
og derefter fik indlæringstips til… 
Den bedste måde er egentlig sha-
ping med klikker, men pga. tids-
presset blev der i stedet brugt store 
mængder godbidder.  
Vi trænede individuelt 
eller to og to med god 
supervision af Sofie og 
Anja.  
Det største problem før-
ste dag var at næsten 
ingen havde medbragt 
nok godbidder. Dette 
problem blev dog løst 
da der alligevel skulle 
skaffes pizza til de hungrende føre-
re, i nærheden af min bolig, hvor 
der kunne skaffes ekstra forsynin-
ger. 
 
Der blev også tid til spørgsmål og 
hjælp til indlæring af div. triks som 
man kan se i Freestyle. 1. dag slut-
tede efter vi i små grupper fremfør-
te Coco Jamboo, i knap så flot stil 
som vores instruktører… Men pave-
stolte var vi og med blod på tanden 
til næste dags undervisning. 
 
2.dag kørte vi også hårdt på i var-
men… der blev øvet program og 
tricks og da vi som det allersidste 
på kurset endelig skulle vise hvad vi 
havde lært var hundene og deres 

”Felix brillerede 
med at sætte sig 

på banen….  
Kigge på mig og 

gabe”  
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Når man er træner i en hundeklub 
kan det af og til godt være svært at 
finde tid til at træne med sin egen 
hund. Det kan desuden også være 
svært at blive ved med at finde på nye 
træningsmoduler og holde sig opdate-
ret med de sidste nye ind-
læringsmetoder. 
Derfor holder DAF Køben-
havn en gang om året træ-
nerseminar for alle klubbens 
trænere og trænerføl. Hertil 
inviteres så en udefrakom-
mende instruktør, der plan-
lægger et træningsforløb. I 
år mødtes vi Lørdag d. 29. 
marts for at blive undervist 
en weekend af Berit Bilde. 
 
Berit Bilde er først og frem-
mest passioneret hunde-
menneske. Hun bor i Ha-
derslev med sin familie som 
ud over mand og barn be-
står af ikke mindre end 4 
hunde. 2 borderterriere, 1 
dværgsnauzer og 1 sheltie. 
Berit har trænet agility på 
højt plan i mange år og del-
taget ved mange store 
stævner. 

Trænerseminar med Berit Bilde 
Dagen oprandt og vi trænere glædede 
os. Det er altid sjovt at være sammen 
med folk der brænder ligeså meget for 
agility som en selv i en hel weekend. Vi 
havde alle vores egne hunde med og 
efter en kort introduktion over morgen-
maden kastede vi os over Berits meto-
der med stor iver. 
 
Det kan være svært at beskrive hvad vi 
lærte, det viser vi jer i stedet til træning, 
men vi lærte en masse.  
Vi prøve nye måder at træne bl.a. stakit 
eller back-træning, som nogen kalder 
det. For der er mange forskellige måder 
det kan angribes på. Desuden lærte vi 
en masse om at forberede hundens 

Del- tagerne på kurset. Yderst til højre ses Instruk-
tør Berit Bilde 

Klubbens trænere vil rigtig 
gerne gøre noget for at blive 
bedre og holde sig opdatere-
de inden for de sidste nye 
træningsmetoder. I marts 
afholdt vi derfor trænersemi-
nar med Berit Bilde. 
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springretning og løbebane allerede 
inden hunden springer. Altså hvor-
dan man kan hjælpe sin hund ud i 
en bue før et spring således at den 
lander hensigtsmæssigt i forhold til 
retningen på det næste spring. 
 
Vi snakkede også meget om fart 
og fedtspilleri. F.eks. skulle vi til at 
starte med løbe en hurtig fremad-
sendelse på bedst mulig vis. Berit 
tog tid. Næste omgang skulle vi så 
forbedre vores tid på hvilken som 
helst måde. Her kom reb, bolde og 
pivedyr i sving og vi løb alt hvad 
remme og tøj kunne holde og søre-
me om ikke vi alle uden undtagelse 
kunne forbedre vores første tid. 
Vi snakkede om motivation og be-
lønning og om hvor vigtigt det er at 
belønne hunden lige dér, hvor den 
gør det rigtige eller det svære. Vi 
skulle altså væk fra at belønne 
hunden efter endt banegennemløb 
og i stedet belønne den på banen 
når det var bedst. Det lyder måske 
nemt nok, men det er det langt fra. 
Man vil jo så gerne fortsætte når 
hunden endelig gør det rigtige og 
så glemmer man at fortælle sin 
hund at det den lige gjorde faktisk 
var rigtig godt. 
 
Vi havde et par rigtig gode dage i 
agilityens tegn og efter sådan en 
gang træning brænder man for at 
komme til træning og videregive 
sin viden til kursisterne. Så mon 
ikke nogen af jer allerede har set 
nogle af de nye tricks og fiduser 
ude i klubben. 

Vi siger i hvert fald mange  tak til 
Berit fordi hun tog tid ud af sin 
travle agility kalender og videregav 
lidt af sin viden til os. 

Her ses hvordan Randi fører 
Soko ud i en bue før springer for 
at forberede hunden på hvad 
den skal efter springet. 
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Solen skinnede fra en skyfri himmel og 
temperaturen var ved at nå de 30 grader. 
En helt perfekt dag til at fejre hundeklub-
ben's jubilæum i.  
 
Vi startede kl. 13, med et lille for sjov 
stævne. Første løb var et stafetløb, hvor vi 
blev delt i hold med 4 på hver. Der var 3 
baner i sværdhedsgraderne: Sandkasse, 
Begynder/letøvet og en øvet bane, så der 
var noget for alle. 
 
Der skulle både løbes en bane og laves 
anderledes forhindringer såsom at få hun-
den til at tage et stykke legetøj og flytte 
det ca. 2 meter, få hunden til at rulle 
og ”bowle” med hunden. Det vil 
sige at få hunden til at vælte 5 1 ½ 
liters sodavandflasker, og det viste 
sig faktisk at være en del svære end 
lige ventet. De fleste hunde var 
nemlig så gode til at smy sig imel-
lem flaskerne i stedet for at vælte 
dem. 
 
Det andet løb var et pointløb. Der 
blev stillet en bane op, også måtte 
man selv bestemme, hvilke forhin-
dringer man ville tage. Man havde 

35 sec, til at nå alle de forhindringer man 
kunne. Alle forhindringer gav point, men 
ingen vidste, hvilke der gav hvad. 
Og det blev også først afsløret om aftenen 
til den store præmie overrækkelse. 
 
Imens stævnet stod på, sørgede grillme-
ster Tina for at pattegrisen kom på grillen, 
så den rigtig kunne stå og stege hele da-
gen.  
 
Efter stævnet var der lige knap 2 timer til 
at komme hjem med hundene og gøre sig 
klar til aftenens udskejelser, imens gav 
jubilæumsudvalget hundeklubben et helt 
nyt look med kulørte lamper, fakler, fad-
øls anlæg og tilmed en jukebox. 
 
Kl. 17.30 mødtes alle igen til velkomst-
drink i teltet med de kulørte lamper, og til 
høj musik nøje udvalgt af dem, der havde 
fundet ud af at trykke på den smarte juke-
box. 
Så blev der serveret lækker middag som 
jubilæumsudvalget havde stået for at lave, 
og der kan kun gives en stor hånd til jer, 
for det var virkelig lækker mad. Og grisen 
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Først og fremmest tak for en 
hyggelig dag og aften til alle 
jer, der var med til at fejre DAF-
København's 20 års jubilæum. 
 
Til jer der ikke var med er her 
et referat af den festlige dag: 

Jubilæumsfesten 
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Rune & Katja 
 
 
 
Og sølvmedaljen gik til :                
 
               Signe, Betina & Sidsel. 

I Pointløbet blev det en delt første plads 
til : 
 

     Henriette & Rune 
 

smagte simpelthen så godt, tror det er 
nogle af de bedste svær jeg har smagt. 
 
 
 
Som formand var det jo forventet at holde 
en tale, og det blev der sørme 
også gjort. 
En meget fin fortælling om, hvor-
dan DAF-København startede i 
sin tid. Meget interessant at vide, 
hvordan det hele er forløbet i 
klubbens tid. 
 
 
 
 
Også var selvfølgelig præmie-
overrækkelsen... 
 
Stafetløbet vandt :    
                    

  Julia, 
Barba-
ra, 

 

2. 

1. 
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2. pladsen gik til:  
 

                         Betina 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Og 3. Pladsen gik til: 
 
                      Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter en meget lækker middag, blev det 
tid til at skrue op for musikken, og vi nåe-
de da også både at danse Limbo og stol-
dans, inden klokken var blevet 2 og jeg 
måtte takke af efter en super hyggelig 
aften. 
 
 
Jeg kan kun opfodre alle jer der ikke kun-
ne være med, til at komme næste gang vi 
laver et   festlig arrangement!!!! 
 
 

Henriette 
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VINTERTRÆNING?!?!? Hvorfor skriver de nu om det. Det er jo sommer! 
Der er da lang tid til vinter! De er da tossede nede i DAF. Og ja det er vi. Tosse-
de med at træne vores og jeres hunde. Derfor er vi et par trænere som syntes 
sidste års vinterpause var alt for lang. Selvom man siger til sig selv man da nok 
skal få aktiveret sin hund i vinterpausen når der ikke er agilitytræning en gang 
om ugen, så bliver det måske ikke til så særlig meget og man har måske lidt dår-
lig samvittighed. 
 
Men det skal det være slut med nu. Hvis altså der er interesse for det. 
 
Vi kunne godt tænke os at tilbyde jer flittige kursister lidt ekstra træning i januar 
og februar måned indtil vi igen kan løbe på agilityforhindringerne uden at brække 
ben og arme på is og sne. 
Det kommer til at dreje sig om en enkelt gang om ugen. F.eks. søndag formid-
dag. Det bliver for alle kursister på alle hold samlet en gang om ugen. Vi vil lave 
noget forskelligt hver gang, for at udvide kendskabet til andre hundesportsgrene 
og give jer tips og ideer til aktivering af hundene. 
 
Emnerne kunne f.eks. være: 
 

   - Rally-O (Rally Obediense) 
   - Trick-indlæring 
   - Agilitylydighed 
   - Spor 
   - Aktiv gåtur 
   - Og hvad vi ellers finder på til den tid 

 
Vi håber selvfølgelig på stor opbakning omkring ideen. Indtil videre drejer det sig 
om at forsøge at tilbyde jer kursister endnu mere træning sammen med jeres 
hunde. Ikke mindst for at gøre DAF-København til et endnu bedre sted at træne. 
 
Så hvis du kunne være interesseret, så skriv dig på listen i klubhuset. 
 

Vel mødt 
 

Randi og Søs 

Vinteraktivering 

     14 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

Det er min egen beslutning, men alli-
gevel er det med vemod jeg siger far-
vel. 
Jeg har været utro-
lig glad for at være i 
klubben og for at 
være instruktør, jeg 
har fået en bunke 
viden om hunde, 
hundetræning og 
træningsmetoder. 
Det er ikke fordi, jeg 
ikke kan lide at un-
dervise, at jeg stop-
per, men fordi jeg er 
blevet meget uflek-
sibel og derfor ikke 
så brugbar for klub-
ben. 
Jeg løber ikke selv 
agility mere, så jeg har ingen føling 
med det at løbe på banen og jeg kom-
mer ikke til stævner, så den del 
mangler jeg også i min erfaring, for at 
give en god undervisning. 
Jeg har de sidste år kun trænet be-
gynderhold, nu sandkassehold, det er 
også der mit ”hjerte” ligger, jeg synes 
det vildt sjovt, at opleve hunde og 
fører som pludselig kan noget, de ikke 
troede, de kunne. 
På sandkasseholdet brænder kursi-
sterne for, at lære, for at gøre det 
godt, for at være sammen med 

deres hund. De er så tændte og det 
smitter af på glæden ved at træne 
dem, jeg går altid hjem i højt humør. 
Sidste sommer købte min familie og 
jeg et sommerhus og der holder vi så 
meget af at være, at jeg har sagt jeg 
ikke vil have hold i weekenden, for 
der vil jeg være på Møn. 
Det vil sige at jeg kan have hold forår 
og efterår og kun en hverdags aften 

og kun sandkas-
sehold. Det er 
ligesom for lidt 
at tilbyde klub-
ben, derfor tak-
ker jeg af efter 
denne sæson. 
En af de ting 
som kan være 
meget svært, 
når man er in-
struktør, er at få 
trænet med sin 
egen hund, og 
det har jeg i høj 
grad måtte san-
de, så nu ser Sif 
og jeg frem til at 

vi skal træne hinanden til efteråret, 
men det bliver nok rally-lydighed, som 
vi har snuset en del til og fundet end-
og meget sjovt. 
Tak til alle i DAF for den tid, jeg er 
kommet klubben, specielt tak til de 
andre instruktører og især til de kursi-
ster jeg har haft. Alle mine hold har 
altid været gode og det har været en 
oplevelse at have Jer. 
Med både savn af DAf og glæde for 
min fremtid sammen med Sif, ønsker 
jeg både Klubben og alle medlemmer 

held og lykke i fremtiden. 
Dorrit 

Ja så nærmer tiden sig, hvor 
jeg tager afsked med DAF 
København. 
Når sæsonen slutter til juni, 
så stopper jeg som træner. 
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Daf københavn blev en dag kon-
taktet af Aftenshowet på DR1 
fordi de gerne ville lave et ind-
slag om alternative sportsgrene. 
Det drejede sig i denne omgang 
om mavedans, rulleski og Agility! 
Og klubben tog da selvfølgelig 
imod tilbuddet om at løbe agility 
på Københavns Rådhusplads en 
sommeraften i april. 
En del af klubbens medlemmer 
var blevet informeret o g mødte 
gladelig op med eller uden hund. 
Banen blev fragtet med 3x34 og 
sat op lige ved siden af Aftensho-
wets studie. Det var noget af et 
syn sådan at se hunde løbe agili-
ty på Københavns mest befærde-
de plads.  

Agility på Rådhuspladsen 

 
Det gik rigtig godt for de fleste, 
hundene tog det i stiv pote bort-
set fra enkelte som blev noget 
forvirrede over ski-løbere og ka-
merafolk på banen, for slet ikke 
at snakke om tivoligardens tem-
melig høje musik der spillede lige 
bag startlinjen. Men det kan man 
vist heller ikke bebrejde dem, det 
er jo ikke ligefrem ting de er vant 
til fra den daglige træning. 
Desuden blev enkelte af dem også 
noget forskrækkede over den høje 
lyd vippen gav når den ramte as-
falten. Det lyder jo noget anderle-
des når den rammer græs og et 
par af dem skulle ikke nyde noget 
af at prøve den flere gange. 
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Tina, klubbens næstformand, blev 
interviewet til showet sammen 
med en motionsekspert som kunne 
udtale at agility da i høj grad var 
en sport der kunne give sved på 
panden.  
Det var en rigtig sjov oplevelse og 
nok noget vi vil snakke om i lang 
tid frem. 
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deller, kogt lever, spegepølse, bacon, 
leverpostej, ost, smøreost med mere. 
Det er let at teste hvilke godbidder hun-
den bedst kan lide. Man tilbyder hun-
den to-fire forskellige godbidder og ser 
hvad den helst vil have. Prøv fx med 
leverpostej, dåsemad til katte, 
”dyrlægens hundekiks” og hundens 
almindelige tørfoder. Den meget mad-
glade hund vil bare æde det hele fra en 
ende af, men mange hunde vil starte 
med det de bedst kan lide.  
 
Selvom din hund gerne vil arbejde for 
kedelige godbidder, kan det være en 
meget god ide, at have nogle super-
godbidder. Supergodbidderne kan re-
serveres til aktiviteter man særligt ger-
ne vil have hunden til at kunne lide. Det 
kan være at komme når der bliver kaldt, 
agility eller andet der er vigtigt for dig. 
 
Hvis du har prøvet at stå til træning 
med tørre Frolic og din hund hele tiden 

løber over til hende der har 
pølser med som godbidder, 
skulle du måske overveje at 
skifte til noget hunden lidt 
bedre kan lide. 
 
Ulempen ved mange af de 
godbidder hunden bedst kan 
lide er at de er fedtede og 
ildelugtende.  
Hvis hunden er glad for de 
meget bløde godbidder, kan 
man putte dem i en engangs-

     18 

Når man træner med sin hund går det 
lettest og hurtigst hvis man bruger en 
belønning hunden meget gerne vil ha-
ve og næsten endnu vigtigere er det at 
belønningen gives på det rigtige tids-
punkt. 
Det virker ikke at give hunden en gour-
met-aftensmad, som belønning når 
man kommer hjem fra træning. Den 
har sandsynligvis glemt alt om trænin-
gen og den kan jo slet ikke vide at den 
fik den ekstra lækre mad for dens flot-
te slalom. 
Nogle hunde vil arbejde i timevis for 
en knastør Frolic fra jakkelommen el-
ler det almindelige 
tørfoder, mens an-
dre hunde er noget 
mere krævende på 
godbidsområdet. 
De fleste hunde kan 
rigtig godt lide men-
neskemad som pøl-
ser skåret ud i små 
bidder, suppekød-
boller, rester fra 
culottestegen, frika-

 på TUBE 
Er der nogen af jer der har set 
Randi rende rundt og stikke 
mærkelige sprøjter og tuber 
ind i munden på sine hunde? 
Her kommer forklaringen... 

”Hvis du står til træning 
med tørre Frolic og din 
hund hele tiden løber 

over til hende med  
pølser, skulle du  

måske overveje at  
skifte godbidder” 
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sprøjte. De fås i mange for-
skellige størrelser på apote-
ket til omkring 5 kr/stk afhæn-
gigt af størrelsen. 
 
Jeg har brugt 10 ml og 20 ml 
sprøjter og 20 ml er klar de 
bedste. Hvis man kan få stør-
re, vil det sikkert være endnu 
bedre. 
 
Jeg har forsøgt mig med dåsemad til 
katte, leverpostej, norsk myseost og 
smøreost i 20 ml sprøjterne. 
Det første problem er at få godbidden 
ned i sprøjten, det er klart lettest med 
leverpostej i pose (Stryhns franske 
leverpostej), her kan man lave et lille 
hul i posen og presse dette ned i sprøj-
ten uden at ramme (så meget) ved 
siden af. 
 
Myseost er også meget let at få ned i 
sprøjten, da men kan skære en klods 
der passer lige til hullet. Det er bare 
meget svært at få det ud igen. Katte-
mad kan heller ikke komme ud gen-
nem det lille hul i en 20 ml sprøjte, 
med mindre man har Arnold-
Swarzenegger-overarme. 
 
Man kan købe nogle tuber hos frilufts-
land (Coghlans Squeeze Tubes) til 45 
kroner. Tuberne er åbne i bunden, så 
de er lettere at fylde med lækkerier til 
hunden end engangssprøjterne, der 
kan være meget mere i end i engangs-
sprøjterne, og hullet godbidderne skal 
ud af er noget større end hullet i sprøj-
ten. 

Jeg har ikke prøvet dem 
endnu, men jeg formoder at 
kattemad og andre klumpe-
de godbidder kan komme 
igennem. 
 
Hvis man ikke gider fylde 
tuber eller sprøjter selv er 
der også mulighed for at 
købe forskellige hunde-
delikatesser færdige. Glyn-

gøre har lavet tre slags fiskepålæg på 
tube: Makrel guf, Tun guf og Rogn 
guf. 
Herhjemme har vi prøvet tun guf og 
det er hundene helt vilde med. Fiske-
pålægget kan købes i Føtex, Kvickly, 
Brugsen mm. Det findes sammen 
med sild og anden fisk på køl og ko-
ster omkring 22 kr. 
 
Hvis man vil variere sine tube-
godbidder findes der også smøreost 
og Kalles Kaviar på tube. Vi er stadig 
så glade for Tun Guf at vi ikke har 
prøvet de andre endnu. 
 
Fordelene ved at bruge godbidder i 
tuber og sprøjter er, at hunden får 
noget superlækkert, uden at du får 
fedtede fingre. En af ulemperne er at 
folk kigger underligt på en når man 
hiver en sprøjte op af lommen, som 
man derefter stikker ind i munden på 
sin hund. 
 
Husk at uanset hvor god en godbid 
er, så hjælper den altså ikke, hvis den 
ikke gives på det rigtige tidspunkt. 

Randi 
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Vidste du at DAF-københavn har et klubforum på nettet? 
Det er sådan et sted man tilmelder sig og så kan man sen-
de og modtage mails om interessante emner til og fra fo-
rummets andre medlemmer. Det kan være emner om alt 
lige fra samkørsel til agilitystævner og det sidste nye inden 
for dogdancing, til barf-fodring. Emnerne vælger vi selv. 
 
Indtil videre har nogle stykker af jer været forbi og tilmelde 
sig. Men det kunne være sjovt hvis vi var endnu flere. Des-
uden er det en rigtig god måde at have fingeren på klub-
bens puls. Man kan se hvem der tager til stævner hvis 
man f.eks. overvejer selv at tage af sted eller man kan ud-
nytte de andres viden hvis man har spørgsmål omkring 
sin hund. 
 
Og hvordan bliver man så medlem. Jo det er skam meget 
nemt. Man går ind på: 
 
http://uk.groups.yahoo.com/group/agilitykbh/ 
 
Herinde kan man så vælge ”joint his group”, følge instruk-
tionerne og vente på at Rune, som er forumansvarlig be-
kræfter tilmeldingen og så er man i gang. 
 
Jeg håber rigtig mange af jer melder jer ind. 
 
 
 
 

Klubbens forum på nettet 
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O P S L A G S TAV L E N  

HUSK  
- AT Melde afbud, hvis du ikke 

kan komme til træningen. 
 

Her kan du sælge og købe ting. 

HUSK  

at sætte kryds i kalenderen 

d. 25.-26. april 2008 der skal 

vi jo på hyttetur! 

Er der nogen der ligger inde med nogle gamle urtepotter eller andet pynt vi kan plante blomster i? 

Vigtige datoer: 
 29. juni  Midsommercup i Roskilde 

6. sept. Klubmesterskab i DAF-københavn 
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Klubbens udvalg 

Hvad kan du bidrage med i klubben??? 
 
Klubben mangler altid hjælpende hænder.  
Så hvis du går og overvejer hvordan du kan 
hjælpe til med at gøre DAF København endnu 
bedre, så skulle du måske overveje at melde dig 
ind i bestyrelsen eller i et af udvalgene. Der er 
altid plads til flere ildsjæle og ved fælles hjælp 
kan klubben jo kun blive bedre og bedre. 
 
Henvend dig til din træner hvis du kunne have 
lyst til at bidrage noget mere i klubben. 

Træneransvarlig Tina 
Bladudvalg Søs & Nanna 
Aktivitetsudvalg Betina, Randi, Louise, Henriette & Dorrit 
Sponsorudvalg Lea & Henriette 
Redskabsudvalg Lea, Rune & Andreas 
Hjemmesideansvarlig Jan 
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Tina Andersen 
tia@andersen.mail.dk  

Connie Pabijan 
connieejner@hotmail.com  

Christina Juhl 
peterogchristina@get2net.dk  

Sanne Grauenhøj 
sagh@novonordisk.com  

Dorrit Lauritzen 
lauritzen@privat.tele.dk  

Monique Aarnes 
monique@aarnes.dk  

Randi Gregersen 
randigregers@gmail.com  

Søs Bjerrum 
sos@ressourceprofilen.dk  

Trænerføl Rune Damquist Olsen 
hrdo@ruc.dk  

Trænerføl Louise Jandorf 
jandorf@dsr.kvl.dk  

Trænerfortegnelse 
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 Returadresse: 
VIPPEN 
Søs Bjerrum 

Genkender du dette:  
 

- Du står med en invitation til onkel Knud 80 års fødselsdag i Skjern men.. 
- Vennerne tager på skitur, synes det kunne være skønt at du tog med men.. 
- Drømmeferien med kæresten til Bountyland er inden for rækkevidde men.. 

 

..hvad med hunden, hvor skal den passes?   

Det er ekstra dyr at få den passet på 
pension og kan man nu også stole 
på det.  Kan man endnu en gang 
lægge familie eller venner til last osv. 
osv. Resultatet er oftest, at man ikke 
kommer af sted.  
 
Jeg foreslå at vi inden for klubben 
laver en pasning ordning. Jeg passer 
din hund – du passer min hund. 
 
Da Chianti er en hanhund er det 
bedst at ordning for mit vedkom-
mende bliver med en tæve. 
 
Hvis du er interesseret kontakt mig på 
Mail: sus.melander@privat.dk eller  
tlf. 39 56 01 51 
 

Hilsen Susanne 

 

Hjælp til selvhjælp 

Susanne har fat i en rigtig god 
ide. Man kan jo hænge en 
seddel op i klubben hvis man 
står med pasningsproblemer 
nu her i sommerferien. 

Indlæg til næste blad sendes til: 
 

vippendaf@gmail.com 
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