
Glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår. 
 

                 
 
Vi har igen haft et rigtigt dejligt ”hundeår” hos os i Jelling. 2011 gav 
mange gode og sjove oplevelser i DGK, DKK, DCH, i indland, samt i 
udlandet. 
 
Klara træner hver eneste uge på det alternative hold i DCH. Hun bakker, 
drejer rundt, runderer, søger, ja alt ved hjælp af klikkertræning. 
Herhjemme træner jeg hende med at lukke skabe og skuffer og hun 
elsker det. Klara er helt klart den sjoveste hund for mig at træne med og 
vi glæder os begge til at starte igen i det nye år.  
  

                                 
 
Tilde har trænet Rally O det meste af foråret. En diciplin som hun holder 
meget af at træne og som hun er rigtig skrap til. Vi havde sidste år 
været til nogle stævner, hvor hun havde klaret sig ganske fint, men det 
var en stor overraskelse og med megen glæde, at vi i juli modtog en 



invitation fra DKK om at vi skulle deltage ved DM i Rally på Bornholm i 
august. Vi havde nogle fantastiske dage på solskinsøen og Tilde gjorde en 
rigtig god reklame for gravhunden ved at blive nr. 7 kun 1,5 point fra nr. 
3. Jeg var stolt af Tilde – min gamle gravbassepige. 
 
 

                           
 
Rose er blevet udstillet en del i 2011. I Holstebro og i Tønder modtog hun 
kun 11 mdr. sine 2 første certifikater. Først i juli havde vi en dejlig tur 
til verdensudstillingen i Paris. Hun blev WUTJCH i Tyskland efter hendes 
første udstilling dernede og i efteråret, fik hun 1 pr. med 71 point og blev 
prøvens bedste hund på 20 timers sporprøve. Troede vi havde opnået alt 
for os, men jeg blev klogere. Stillede Rose i brugsklassen for første gang 
i Rensburg og hun blev Landessieger , BOB, og BIS1. Det fåes ikke større. 
 

                                     
Men Rose`s succes fortsatte i Tyskland. Vi deltog ved den internationale 
udstilling i Hannover og her blev hun igen BOB og BOG. Slutteligt er vi 
næsten lige kommet hjem fra en dobbeltudstilling i Kassel, hvor Rose blev 
BOB og BOG begge dage.  



 

                          
 
 
Jeg selv var til jagtprøve i maj, bestod og fik mit længe ønsket jagttegn. 
Jeg har været med på en jagt, hvilket var en fantastisk oplevelse.  
Jeg er desuden blevet valgt ind i DGK  Østjyllandsudvalget og glæder mig 
til at skulle arbejde for klubben. Jeg håber at kunne bidrage med nye 
ideer, såsom Rally O og anden lydighed for vore hunde. 
 
2011 nærmer sin afslutning og jeg glæder mig endnu engang over alle de 
dejlige oplevelser jeg har haft med mine hunde, med dig og dine hunde, 
med FaceBook venner og andre, hvis veje har krydset mine. Håber vi ses i 
det nye år. 
 
Klara, Tilde, Rose og jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 
jul, samt et godt nytår. 
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