
Spidshundeklubben
50 års jubilæumsaktivitet, 19. til 21. maj 2018



Aktivitetsdag 20. maj 2018

I har alle hørt om det – i både Spidshunden, på hjemmesiden og på 
Facebook – Spidshundeklubben fejrer 50 års jubilæum i pinsen fra 19. 
til 21. maj 2018.

Den 19. og 21. vil der være udstillinger – hvor der den 21. vil være 
jubilæumstitler på spil ☺

Den 19. vil jubilæumsmiddagen blive holdt, der vil være fællesspisning, 
underholdning og musik til dans ☺

Den 20. vil vi holde en aktivitetsdag hvor alt hvad hjertet kan begære vil 
være der. Det er denne dag denne præsentation vil omhandle ☺



Aktivitetsdag 20. maj 2018

Vi starter kl. 10.00 søndag formiddag, og der vil være aktivitet i alle ringe fra 
start til ca. 16.00.

Vi regner med der er 6 ringe med aktiviteter – på næste billede, kan i se 
hvilke aktiviteter der er ☺

Alle aktiviteterne starter flere gange i løbet af dagen. Så der er noget for alle, 
og I kan prøve flere ting ☺

Jubilæumsmatchen starter dog kl. 13.00 for at de hunde, der vil være med 
kan nå at tilmelde sig i løbet af formiddagen. 
Det vil også være muligt at tilmelde sig i Aarslev og på Generalforsamlingen.

Vi glæder os til at vi sammen kan få en SUPER dag – søndag den 20. maj ☺



Aktivitetsdag 20. maj 2018 - Program

Mentalbeskrivelse, v/Helle Mulvad og Grethe Nielsen, fra DKKs Mentalbeskrivelsesudvalg

Fotostand, FL-Foto v. Flemming Lauridsen kommer alle 3 dage
Pelspleje til hverdagsbrug, Jane Madsen, uddannet hundefrisør 
Spinding af hundeuld, v/Hanne Iversen, hundeejer og fåreavler med stor interesse for 
uld
Lydighed, v/Palle Ravn
Agility, v/Arne Schubert Andersen, Uddannet instruktør hos DcH
Rally lydighed, v/Michelle Pedersen
Nose work, v/Anette Hoe Jessing
Spor, v/Michael Krog og Michael Thomsen, Sporudvalget
Kropskontrol, v/Kirsten Hansen
Tips og tricks (Dogdancing/Færdighedsprøver), v/Susanne Schubert Andersen, Uddannet 
instruktør hos DcH
’Udstillingsforløb set med dommerens øjne’, v/Marianne Baden, hundedommer
Ringtræning, v/Kirsten Petersen, uddannet ringsekretær og ringtræner
Jubilæumsmatch, v/Gerner Sørensen, dommer og Mette Norman Andersen



Mentalbeskrivelse - 20. maj 2018

Helle Mulvad og Grethe Nielsen, fra DKKs Mentalbeskrivelsesudvalg, holder et 
oplæg om mentalbeskrivelse generelt - hvad går den ud på og hvad man kan bruge 
den til - både som opdrætter og som alm. hundeejer. 
Samt ønskeprofiler - primært hvordan de er sammensat og hvordan man kommer i 
gang med at udarbejde en ønskeprofil på sin race. 

Oplægget afholdes to gange i løbet af dagen, i mødelokale M3 inde i selve 
Idrætscenteret, kl. 11.00 og kl. 14.00. 
De som ikke umiddelbart kan finde mødelokalet, kan komme til infostanden 5 min 
før, så går vi i samlet trop derind. 

Oplægsholderne kan derudover træffes imellem og efter oplæggene, i 
Mentalbeskrivelsesudvalgets stand, i SPK teltet på pladsen – hvor udvalget på 
dagen, udlodder et gavekort til en valgfri mentalbeskrivelse, arrangeret af 
Spidshundeklubben. 

Konkurrencen kan man deltage i, ved at besøge udvalgets stand på dagen –
vinderen trækkes af Grethe Nielsen, kl. 16.



Mentalbeskrivelse - 20. maj 2018



Fotostand - 20. maj 2018

FL-Foto v. Flemming Lauridsen kommer alle 3 dage, og det vil være 
muligt at få fotograferet sin hund på et fint jubilæumspodie. 

FL-Foto vil være at finde i mødelokale M2 inde i selve Idrætscenteret, 
eller i Flemmings eget telt ude på området. 

I vil opdage at priserne er meget gunstige. 

Derudover kommer Ragno Nero – Tails of Ragno og tager 
stemningsbilleder om søndagen, billeder som klubben frit kan bruge 
efterfølgende. 

Se nogle af Flemmings ‘kæledyrsfoto’ på næste slide, han kan bare det 
der ☺



Fotostand - 20. maj 2018



Pelspleje til hverdagsbrug - 20. maj 2018

Jane Madsen, uddannet hundefrisør har sagt ja til at komme og vise 
hvordan man børster sin hund og hvordan man klipper negle. Vi vil 
sætte trimmeborde op, så I selv kan komme godt i gang under kyndig 
vejledning.

Så tag jeres børster/kamme med, så kan I få hjælp til at bruge dem på 
nemmeste måde, og måske også få et råd om børsterne er det perfekte 
valg, netop til din hund.

Jane er opdrætter og ejer af Keeshond, så hun har også praktisk 
erfaring med egne hunde.



Pelspleje til hverdagsbrug - 20. maj 2018

Her er Jane i gang med en af hendes dejlige Keeshond



Spinding af hundeuld - 20. maj 2018

Hanne Iversen kommer forbi og viser kunsten – at spinde i ren 
hundeuld. 

Hanne er fåreavler og ‘Rokker’. Hun har i løbet af vinteren spundet 
noget Keeshond uld som I kan se i de ’Tyske Spidsers racestand’. Hanne 
har Samojed, og vil også have noget Samojeduld med.

Det er er kæmpe arbejde, og nogle af vores racer kan man spinde af, 
men for langt de fleste racer skal man blande med fåreuld for at få det 
til at hænge sammen.



Spinding af hundeuld - 20. maj 2018



Lydighed - 20. maj 2018

Palle Ravn, uddannet lydigheds instruktør. 

Her taler vi traditionel lydighed. Det er en disciplin mange hunde og 
ejere har stor glæde af. Måske har traditionel lydighed måtte lade 
pladsen for nogle af de mange andre discipliner, men det er hér den 
grundlæggende hundetræning har rod. 

Vores spidshunde er rigtig gode til det, de er nok mere selvstændige 
end så mange andre typer af hunde, så nogen gange kan man opleve 
trænere som ikke forstår vores hundes humor, men bare klø på –
hundene elsker det.

Palle har American Akita, så han har også stor erfaring med at træne 
vores Spidshunde. 



Lydighed - 20. maj 2018



Agility - 20. maj 2018

Arne Schubert Andersen er uddannet agilitytræner hos Dch. 

Han vil give en introduktion til, hvordan man starter op med 
agilitytræning. Han sætter en bane op, som man kan få lov til at prøve. 
Banen vil indeholde spring, tunneller og slalom.

Agility er efterhånden en gammel hundesport, hvor der er fart over 
feltet. Man bliver bedømt på både hurtighed og fejlfri gennemførsel. 
På konkurrenceplan stiller det store krav til hunde og ejer, men alle kan 
være med til træningen. De fleste hunde elsker det.

Arne har trænet agility i 8 år, og har været med til DcH’s
Danmarksmesterskaber flere gange med to af sine Norske Buhunde. 
Han vil i løbet af dagen give opvisninger med sine egne hunde.  



Agility - 20. maj 2018



Rally lydighed - 20. maj 2018

Michelle Pedersen, er uddannet i DKK

Rally er en forholdsvis ny hundesport hvor alle kan være med. Banen 
bliver opbygget fra gang til gang, så hunde og mennesker keder sig 
aldrig. Hundene elsker det, de skal rigtig arbejde med deres hoveder, 
og bedømmelsen går både på hvordan banen klares rent teknisk, men 
også på hvor godt hund og ejer går i spænd sammen.

Efterhånden er sporten blevet så populær at der findes flere 
sværhedsgrader. 

Michelle har Japansk spids, og giver også en lille opvisning.



Rally lydighed - 20. maj 2018



Nose work - 20. maj 2018

Annette Hoe Jessing, er ikke autoriseret instruktør endnu, men arbejder på 
det. 

Anette vil gerne vise os hvordan man kommer i gang med Nose work. En af 
de helt nye trends indenfor hundesporten. 
Det er her vores hunde virkelig skal bruge snuden. Der skal små hjælpemidler 
til, så det er også noget man kan få stor glæde af at træne hjemme.

Annette har opdræt af Finsk Lapphund og Keeshond. Annette udstiller 
engang imellem, men det er alle former for træning sammen med sine 
hunde, der er det bedste.



Nose work - 20. maj 2018



Spor - 20. maj 2018

Michael Krog og Michael Thomsen, begge fra SPK’s sporudvalg. De vil 
sørge for at føre os ind i sporarbejdets spændende område. 

Spidshundeklubben arrangerer Sporprøver et par gange om året, hvor 
disciplinen er ’kaninslæb’. Disse prøver er åbne for alle klubbens racer, 
og der er også flere racer som gør sig gældende. Nogle af vores Jagende 
spidser skal bestå disse prøver, før de kan blive Dansk 
udstillingschampion.

De har begge Norsk Elghund grå, som de også udstiller engang imellem 
– men også de to syntes, at det at arbejde med deres Spidshund er 
sjovere end at udstille. 



Spor - 20. maj 2018



Kropskontrol - 20. maj 2018

Kirsten Hansen, er instruktør i ’Kropskontrol’. 
Et område som ikke er kendt af mange, men spændende det er det. 

Det er balance og den slags det handler om, og er helt sikkert noget som hundene vil synes 
er spændende. Kropskontrol er for alle raske hunde i alle aldre, lige fra hvalpen til den 
gamle hund.

Ved træning forebygges ledproblemer og ustabile led bliver styrket. Derudover gavner det 
den mentale balance, og giver hunden større selvtillid og selvsikkerhed.

Der findes mange forskellige redskaber, nogen af dem vil i se her.

Kirsten vil give jer instruktion i hvordan man kommer i gang, og der vil være mulighed for at 
prøve det med sin egen hund. 

Kirsten er opdrætter af Shiba og er meget flittig på træningsbanerne og også flittig udstiller. 
Hun vil lave en lille demonstration som vi alle kan glæde os til at se.



Kropskontrol - 20. maj 2018



Tips og tricks (Dogdancing/Færdighedsprøver) -
20. maj 2018
Susanne Schubert Andersen er uddannet instruktør hos DcH.  

I dag vil hun give en introduktion til træning af tricks, som kan bruges til at 
imponere venner og familie. De forskellige tricks kan også bruges ved 
deltagelse i Dogdancing og Færdighedsprøver. 

Vores hunde elsker at bruge deres hjerne. Og når vi skal hygge os med vores 
hunde, så er det også den her form for tricks vi har rigtig stor fornøjelse af. 

Susanne har trænet mange forskellige discipliner siden hun fik sin første 
Norsk Buhund i 1999. 
Hun har deltaget i DKK’s Danmarksmesterskaber i både lydighed og Rally 
Lydighed – selvfølgelig med sine Norske Buhunde. 

Udstillinger bliver det også til en enkelt gang, men det er træningen som har 
den store plads i hjemmet.



Dogdancing / tips og tricks - 20. maj 2018

Her er Susanne (rød jakke) til Keestræf – hvor vi lærer nogle tricks 



’Udstillingsforløb set med dommerens øjne’

Marianne Baden, udstillingsdommer brugt gennem mange år af 
Spidshundeklubben og alle andre hundeklubber i hele verden. 

Marianne har sagt ja til at komme og fortælle os om hvordan gangen er i 
udstillingerne, men også om hvad hun som dommer syntes er ’god opførsel’. 

Marianne har fået frie hænder, og er opfordret til at ’tale lige ud af posen’ 
også omkring de ting som vi som udstillere, kan irritere / genere hende med 
som dommer.  

Marianne har haft Chow Chow i mange år, men har de sidste år været til 
Shiba.



’Udstillingsforløb set med dommerens øjne’

Marianne er her dommer i Fuglebjerg 2009



Ringtræning - 20. maj 2018

Kirsten Petersen, Ringtræner – ringsekretær – hundeelsker. 

Kirsten har fået hundene ind med modermælken, og vi har i mange år set hende på 
SPK’s og DKK’s udstillinger. 

Hun kan bare det der med hundehandling og dem som nyder deres tirsdage hos 
hende, ved hun kan klare 20-30 personer med hunde på en gang og det uden man 
som kursist keder sig. Det er en bedrift mange ringtrænere kan lære af. 

Kirsten udstiller selv sine egne hunde, og ja - det er hun bare rigtig god til – det 
bliver til mange placeringer i store ring. 

I dag vil hun træne barn og hund, junior/seniorhandling, par/avl/opdræt, og 
selvfølgelig helt almindelig hundehandling.



Ringtræning - 20. maj 2018

Her er Kirsten i midten (med en lånepuddel i armene) 



Jubilæumsmatch - 20. maj 2018

Gerner Sørensen, dommer, dog ikke for gruppe 5 – men han har dømt match i 
Polarhundeklubben. 

Gerner er opdrætter af Beagle, noget helt andet end vores Spidser, men han har 
stor interesse i vores typer af hunde, og måske hvem ved – så vil han starte 
uddannelse op i vores gruppe, efter han har været her og set hvor smukke ’vi er’ ☺

Mette Norman Andersen, ringsekretær og hende kender alle udstillingsfolket – for 
Mette er jo hende som sikkert køre igennem som ringsekretær på de fleste af vores 
SPK udstillinger. Og hun vil også styre os sikkert igennem Jubilæumsmatchen.

Den vil blive delt i 3 grupper – uøvede (op til 5 udstillinger) – øvede (mellem 6 og 
39 udstillinger) – meget øvede (fra 40 udstillinger til uendeligt).

Alle kan deltage, dette er den eneste aktivitet som koster lidt nemlig 50,- som I 
betaler ved tilmelding. Tilmeld allerede i dag ☺



Jubilæumsmatch - 20. maj 2018

Det foregår som de afsluttende, alle vores racer er med i et heat



Aktivitetsdag 20. maj 2018

På vegne af Spidshundeklubben, vil Jubilæumsudvalget håbe I alle vil komme og 
gøre alle tre dage til nogen klubben vil mindes i mange år fremad  ☺

Anne-Mette Christiansen, Medieudvalg og Næstformand i SPK

Annette Lund, Japansk Spids

Gitte Hartwig, Udstillingsudvalg

Jette Israelsen, Svensk lapphund

Kiki Giesmann, Mentalbeskrivelsesudvalg

Lene Wohlfahrt, Keeshond, Formand for Jubilæums udvalget

Michael Krog, Sporudvalg

Michael Thomsen, Sporudvalg

Susanne Møller, Medieudvalg

Susanne Stig Hansen, Medieudvalg



Udstillinger den 19. og 21. maj 2018

Udstillingen den 19. maj og jubilæumsudstillingen den 21. maj 2018 
bliver selvfølgelig arrangeret af Spidshundeklubbens udstillingsudvalg. 

Allan Sørensen, Formand

Tine Nygaard Madsen, Sekretær

Gitte Hartwig, Kasserer

Henrik Koch, Opstillingsansvarlig

Lasse Wilms, Katalog og EDB ansvarlig

Lisbeth Holm Gundesen, Bestyrelsens kontaktperson




