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1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 13. oktober. 
Referat godkendt. 
 
2. Nyt fra Kreds/Landsen m.m. 
18. november afholdes kredsrådsmø-
de. Vi melder afbud. 
DcH-shoppen er nu åben på nettet. 
Vedr. eftersøgningstjenesten er det 
fortsat gratis at benytte denne, men of-
te møder man et ønske om at honorere 
den ydede indsats. Derfor får medlem-
mer samt konsulenter girokort, som 
kan uddeles til kunderne. De indbetalte 
midler fordeles med 50 % til et velgø-
rende formål og 50 % til DcH. 
Pr. 1/1-2010 bliver det obligatorisk at 
lægge alle kreds- og landsdækkende  
konkurrencer/prøver/stævner i DcH 
Online-systemet. Kun aktiviteter, der er 
annonceret på DcH Online kan medfø-
re, at resultaterne er udtagelsesberetti-
gede til DM. Dette indebærer ikke en 
forpligtelse til online tilmelding fra med-
lemmerne eller en forpligtelse til at 
modtage online tilmeldinger., men det 
sikrer, at alle hundeførere er orienteret 
om udbuddet af kreds- og landsdæk-
kende konkurrencer. 
Kredsen mangler sporlæggere. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab 
Pænt regnskab. 
Kontingent 2010 Landsforeningen sti-
ger med kr. 15,- til kr. 195,- pr. medlem 
Kontingent 2010 Kreds 1 er uændret 
på kr. 106,- pr. medlem 
 
4. Generalforsamling 2010 
Klar til afholdelse 

 
5. Lokalkonkurrencen og juleskovtur 
Kaffe kl. 8.00 på konkurrencedagen 
21.11 Husk tilmelding til festen. Juleaf-
slutning 28.11 som tidligere annonce-
ret. 
 
6. Fastsættelse af Lokal- og ven-
skabskonkurrencer 2010 
1. og 2. prioriteter for konkurrencedato-
er for lokal- og venskabskonkurrencer 
er bestemt. De endelige datoer udmel-
des, når de er fastlagt. 
 
7. Punkter til formandsmødet i de-
cember 
Tilmeldingsfrister vedr. konkurrencer 
skal overholdes. 
 
8. Nyt fra husudvalget 
Problemer med fyret. Oprydning i skur 
skal foretages. 
 
9. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Næste møde er tirsdag den 19. januar 
2010 hos Karin kl. 19.30. 
 
10. Eventuelt 
10 tilmeldt hvalpeprøve den 14/11. 
Opsyn i Midtpunktet i.f.m. julemesse 7. 
– 8. november. Det gik planmæssigt, 
men fremover skal vi være noget 
bedre til at se efter vores hunde, så 
de ikke laver ”ulykker”, eller lægger 
sig i evt. møbler.  
 
11. Kaffe senest kl. 22.30. 
 
Referent: Karin 

Bestyrelsesmøde den 10. november 2009 hos Per kl. 19.30 
Deltagere: Per, Bent Erik, Kristian, Peter, Gunnar og Karin. 
Afbud: Kari 
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Bestyrelsesmøde d. 19 januar 2010 hos Karin kl. 19.30. 
Deltager: Per, Bent-Erik, Karin, Kristian, Peter, Kari. 
Afbud: Gunnar. 

 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 10 nov. 2009. 
Referatet godkendt. 
 
2. Nyt fra kreds/landsen m.m. 
Alle konkurrencer skal indlægges på 
DCH Online inden 1. jan. 2010, for at 
gælde til udtagelse til DM.. Selve ind-
bydelsen indlægges samme sted se-
nest Ca. 2 mdr. før konkurrencedagen. 
 
Sikringsstyrelsen gav afslag, om støtte 
til etablering af besøgshundetjenesten. 
Derfor vil arbejdet komme til at ske i 
langsommere tempo, p.g.a. de økono-
miske mangler. Har stadig Hovedbe-
styrelsens fulde opbakning. 
 
Forslag om ”DcH Initiativfond” er klar til 
behandling på Lansen 2010. Der for-
slås en betaling på 30 kr. pr. medlem i 
3 år. Herefter forventes fonden, at hvile 
i sig selv. 
Se dette herunder 
Målsætning for DcH i perioden 2010 
til 2025. Der er midlertidigt nedsat et 
udvalg, der skal udarbejde en målsæt-
ning, som skal udvikle den nuværende 
struktur, baseret på frivilligt ulønnet ar-
bejde, til en professionelt drevet for-
ening. Hvis denne udvikling ikke finder 
sted vil DCH opleve en medlems tilba-
ge gang, som vil accelerer i hurtigere 
tempo. Se oplæget der bliver offentlig-
gjort i næste DcH blad. Sæt jer ind i 
hvad målsætningen vil betyde. Har vi 
indlæg kan de sendes ind på e-mail  
debat@dch-danmark.dk  (Er vi i mod 
denne udvikling, så er det nok nu.) 
 

Gode hundebøger. Forlaget Trofast ud-
giver aktuelle hundebøger. Det nyeste 
inden for problemadfærd. Altid hurtig 
og præcis ekspedition. 
 
Kredsgeneralforsamling 16 feb. 2010. 
Nyhedsbrev om vedtægtsændringer, 
som skal rettes i lokal foreningernes 
vedtægter og evt. hjemmesider. 
Kontingent 2010 Landsforeningen: 
195kr. 
Kontingent kreds 1: Uændret på 106kr. 
DCH. Bladet nedskæres til kun at ud-
komme 5 x årligt. 
Formandsmøde 
Ny C starter kl. 10 v/ konkurrencer 
Afholdes kursus i Ny C konkurrence 
program 
Startgebyr 2010 = 100kr. 
Venskabskonkurrence Thyholm 18.09 
Hanherred  15.05 
Thisted  20.03 
Sydthy  9.10 
Lokal 26.06 og 30.10 + julefest 
Kredsen har spurgt om de kan holde 
kursus hos os d. 5.6 og få hjælp af os, 
til mad og kursus hunde. Vi har sagt ja. 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Pænt regnskab 
Årsregnskabet til fremlæggelse ved ge-
neralforsamlingen. Godkendt og under-
skrevet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsættes på side 8) 
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Flügger 
Farver 

TID HOLD TRÆNERE HUNDEFØRERE BANE 
10.30 L3 Arne, Kristian, 

Hanne, Lene 
Claus, Helle, Lillian   

          

12.30 L1 Christina, Bent N, 
Kristian, Hanne 

Heidi, Lene, Bent K, Sine, 
Steen, Gunnar,  Dorthe 
Sloth 

3 

Slutter 
6/2S. 

Hv.2 Helle   1 

Starter 
13/2 

Hvalpe Helle, Per, Bent 
N. 

  1 

  Motivation-
shold. 

Lillian Bent Erik 2 

  Agility 2 Hanne Ambolt   
          
14.30 L2 Kristian Per, Christina, Kari, 

Hanne 
3 

  Sjov med 
hund 

Bent Erik  Dorthe, Christian, Kari, 
Louise 

1 

  Agility 1 Leo Jepsen, Bi-
anca Rothmann 
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Thyholm  
Vognmandsforretning A/S 
Floulev Sandgrav & Visby Grusgrav 
 

Kørsel med 42tm kran. 
Jordarbejde udføres med gravemaskine 
og gummiged. 
Dyretransport, Container, 
Sand, Grus og Muld 
 

v/Bjarne Kappel 
Vestergade 53, Hvidbjerg 
7790 Thyholm 

97 87 15 44  Fax 97 87 12 44 
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4. Generalforsamling. 
General forsamlingen afholdes ved 
Hanne og Kristian p.g.a. sne i store 
mængder. Skilt opsættes ved vejen. 
Per Mail’er ud til alle dem, som vi har 
en mail adresse på. 
Alt klar. 3 er på valg. Per, Peter og Kari. 
Gunnar har i dag trukket sig fra besty-
relsen. Havde 1 år tilbage. Derfor skal 
der også vælges 1 for 1 år. 
Hanne og Karin mødes for at tale, On-
line systemet igennem, så det fungere 
hensigtsmæssig. 
    
5.  Budget i.f.m. diverse kursus 
DCH udbudte kurser betales 100% + 
kørsel 
Tranum kurset  betales 100% + kørsel 
Andre udbudte kurser, skal godken-
des af bestyrelsen hver gang. Besty-
relsen kan afvise den, hvis det ikke er 
relevant for klubben. Hvis ja. Max det 
halve kursus beløb og ingen kørepen-
ge. 
 
6. Nyt fra husudvalget. 
Kun sne og sne. Ingen træning og 
færdsel på pladsen. 
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Næste møde: Tirsdag d. 2 feb. Hos Kri-
stian. 
 
8. Eventuelt:   
Kommer der nogen pakker til pakkefe-
sten v/ generalforsamlingen?  Ja, vi 
kommer med nogen, men ellers har vi 
ikke hørt fra nogen. Vi tror de bare 
kommer den aften. Var annonceret i 
hundeposten. 
Fastelavnsfesten d. 13 feb.  Lidt usik-
kert, om den kan afholdes p.g.a. sne 

på pladsen. Vi får se, hvad vejr guder-
ne har til os. Ellers flot annoncering og 
indbydelse i hundeposten. 
Bent – Erik laver legetøj til sit nye hold. 
Meget hemmelig??? 
Agility holdet prøver, om de kan leje ri-
dehallen, som sidste år. 
 
9. Kaffe senest KL. 22.30. 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 

Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 
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1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 19. jan., samt generalfor-
samlingen. 
Begge godkendt og underskrevet. 
Per bød Bent velkommen og fortalte 
lidt om bestyrelsens arbejdsmetoder/
opgaver, regler og normer og unoder. 
 
2. Nyt fra kreds/landsen m.m. 
Kreds generalforsamling 16.febr. Per 
håber han kommer af sted. 
Kredsrådsmøde 10.marts. 
Drøftes og  debat om oplægget fra 
”Landsen”    ” DcH’s målsætning- DcH 
år 2025 ”. 
2 medlemmer fra udvalget, der har ud-
arbejdet forslaget, deltager i mødet og 
svare på spørgsmål. Per tager af sted. 
Emnet skal behandles på landsmødet 
d. 20. marts. 
DcH i radioen d. 7 feb. Kl. 07.00 – 
10.00, som afvikles af DR 4 Nordjyl-
land. ” Ring til Rhode” 
som har gæster i studiet og behandler 
telefoniske henvendelser fra lytterne. 
Et af et af emnerne er:           ” Hund 
med på ferie”.   Vivi Gilsager står til rå-
dighed og svarer på spørgsmål vedr. 
Hund og Ferie. 
Vil du høre udsendelsen. Stil ind på 
98,1 MHz. 
Klar-parat-konkurrencestart er blevet 
meget populær. Desværre aflyst d. 
2.feb. pga. sne. Der kommer en ny da-
to. Næste møde er i Thisted d. 9 feb.    
86 kommende konkurrencehundefører 
er tilmeldt. Fantastisk flot opbakning til 
uddannelsesudvalget. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 

Penge sendt til Landsen og Kredsen + 
årsnåle + et par småting, har gjort et 
15.000 kroners  indhak i kassen, men 
vi har stadig en fin økonomi. 
 
4. Konstituering af bestyrelsen. 
Genvalgt på generalforsamlingen.  For-
mand : Per. 
Næstformand: Kristian,   Kassererske: 
Karin,   Ordstyrer: Peter  .  Sekretær: 
Lene K. 
Konkurrence udvalg: Peter AG og Han-
ne K. Lydighed,   PR. til aviser/blade 
m.m.: Hanne K. 
Per spørger Supp., om de vil have pa-
pir udover ref. fra bestyrelsesmøderne  
tilsendt???  Fra Landsen og kredsen? 
 
5. Aktivitetsoversigt 2010. 
Uddelt. Per sender en ny med små ret-
telser . 
 
6. Annonce tegning til Hundeposten. 
Uddelt blandt os. 
 
7.  Nyt fra husudvalget. 
Sne og sne og atter sne! 
 
8.  Næste måned ( hvem gør hvad ) + 
evt. PR i den forbindelse. 
Næste møde v/ Peter  d. 2 marts kl. 
19.30. 
9. Eventuelt:   
Konkurrenceudvalget har formuleret 
en vejledning ang. Online tilmelding 
til konkurrencer. Vejledningen er 
sendt til konkurrencehundeførere i 
lydighed og Agility. 
 
Ref. Kari’s sidste. Pøj - pøj fremover. 

Bestyrelsesmøde d. 02 feb. 2010 hos Kristian kl. 19.30. 
Deltager: Per, Bent-Erik, Karin, Kristian, Peter, Bent. Sidste møde Kari. 
Afbud: Lene måtte vende om pga. sne fygning. 
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Stemningsbilleder fra  
generalforsamlingen 

Formand og kasserer med tilfredse 
smil efter en særdeles afslappet gene-
ralforsamling. 

Det var ikke generalforsamlingen, der 
gav de store hovedbrud, det var nogle 
af pakkerne ved pakkefesten. 
Mens andre spillede kort, eller bare 
hyggede. 

Som sædvanligt var der flere om bud-
det til bestyrelse, her ses de heldige, 
der blev valgt. 
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1. Valg er dirigent: Helle S, havde 
meldt afbud, så Per overtog posten.  
 
2. Formandens beretning: Blev ud-
sendt i hundeposten sammen med 
dagsordenen. 
Per takkede Hanne Kristiansen for sine 
gode indlæg og samarbejde med avi-
sen. Godkendt uden kommentar. 
 
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens 
kasserer. Karin fremlagde det under-
skrevne og reviderede regnskab. Revi-
sionen havde ikke givet anledning til 
bemærkninger. 
Karin gennemgik regnskabet. Indtæg-
terne: Annonce indtægterne er faldet 
pga. krisen m.m. Vi havde mindre ind-
tægt i baren, da der fremover bliver 
købt ind et sted. Ingen løben efter til-
bud nu og i fremtiden. Årets  DcH  T-
shirt var ikke lokkende og kun få blev 
solgt.  Klublotto er midlertidig indstillet.  
Udgifter:  I  2008 skulle vi efter de nye 
regler betale kredsen for året bagud og 
frem, altså 2 år. Derfor ca. det halve 
beløb i år, når vi sammen ligner. 
Årets resultat blev et overskud på 
6,954,74kr. ?? Vi mangler regninger for 
indkøb af Agility redskaber i sommer. 
Fint regnskab. Ingen havde spørgsmål 
dertil.    Godkendt uden kommentar. 
(se regnskabstal side 28) 
 
4. Fastsættelse af kontingent og træ-
ningsgebyr. Bestyrelsens forslag, 
uændret, Godkendt uden kommentar. 
5. Orientering om vedtægtsændrin-
ger, vedtaget på af Landsmødet, bragt 
i hundeposten, vedtaget uden kom-
mentar. 

 
6. Indkomne forslag.  Ingen er modta-
get. 
 
7. Valg af formand. Per på valg. Per 
genvalgt, uden mod kandidater. 
 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Peter K og Bent-Erik genvalgt. Nyvalgt 
Lene Kjærgaard.. (Alle valgt for 2 år.) 
Gunnar A. har valgt at holde, derfor 
valgt for 1 år. Bent Køhler 
 
9. Valg af 2 supp. Til bestyrelsen.  1. 
supp. Dorthe Jensen 2. supp. Leo Jep-
sen. 
 
10. Valg af 2 Revisor. Flemming og 
Tove modtog  genvalgt 
 
11. Valg af revisor supp. Arne modtog 
genvalg. 
 
12. Valg af bar/festudvalg. Hanne og 
Kristian modtog genvalg. Må gene be-
de alle i klubben om hjælp. 
 
13. Valg af redaktion. Hanne K, Lillian 
og Villy modtog genvalg. 
 
14. valg af husudvalg. Kristian, Kari 
og Bent-Erik modtog genvalg. 
 
15. Valg af træningslederformand. 
Helle S Modtog genvalg. 
 
16. Valg af træningsledersuppleant. 
Claus modtog genvalg. 
 
17. Valg af tillids m/k. Dorthe modtog 

(Fortsættes på side 13) 

Generalforsamling d. 29. januar 2010 kl. 19.00 
( pga. sne holdes v/ Hanne og Kristian, Lyngs ) 
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Del dine oplevelser med  
Hundepostens læsere 

Send dine billeder og sjove oplevelser 
med din hund til hundeposten, så vi 
alle kan dele din glæde ved at have 
hund. Det kan også være vitsen som 
du grinede mest af - det eneste vi for-
langer er at det har noget med ”hund” 
at gøre! 
Send det til en af os i redaktionen. 
Adresserne kan du se forrest i bladet. 
 

Prøv Hundeposten pr. e-mail 
Har du lyst til at prøve den elektroniske 
udgave af Hundeposten, så send re-
daktionen din mail adresse. 

Red. 

genvalg. 
 
18. Evt. Ingen havde noget på hjertet. 
Jow Per. 
 
Per uddelte  årsnåle: 
5 års nålen til Bianca og Leo 
10 års nålen til Helle S, Noel og Peter 
15 års nålen til Inge og Per. 

Tillykke. 
 
 
Per afsluttede med at takke trænerne, 
redaktionen, de mange udvalg, besty-
relsen, og alle dem der lægger sine 
kræfter frivilligt i klubben. Uden alle jer 
kan vores klub ikke leve. 
Per afsluttede generalforsamlingen og 
takkede for god ro og orden  
 
Herefter et hyggeligt samvær over kaf-
fe og oste/rullepølse madder. Herefter 
en god pakkefest, som gav en dejlig 
aktivitet, med nogle af de nykøbte pak-
ker. Festlig aften, med 18 stemmebe-
rettigede medlemmer. 

Venskabsdyst: 
Thisted:            20/3 
Han Herred:      5/5 
Thyholm:          18/9 
Sydthy:              9/10 
 
Lokal: 
26/6 og 13/11 
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Formanden overrakte plakette for: 
Årets konkurrencehund (flest kon-
kurrencer på kredsplan): Lillian Sø-
egaard med Frejka 
Årets Ny C hund: Bent Køhler med 
Freja 
Årets C hund: (Flest point på lo-
kal/venskabsplan): Christina Ejler-
sen med Teddy 
Årets B hund (flest point på lo-
kal/venskabsplan: Kari Lousdal 
med Malu 
Årets medlem: Peter Kamstrup 
(ikke til stede) 

Årets konkurrencehund 

Hvem kan holde ved en øl med 
tommelfingrene - og drikke af den? 
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Årets Ny C hund Årets C hund Årets B hund     

De trak også den forkerte kapsel op af posen 
og måtte tage en tørn med opvasken. 

En dejlig, hyggelig aften 
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Traditionen tro slutte-
de året med at en stor 
flok hunde med deres 
mennesker, både me-
get unge, unge og lidt 
ældre, begav sig ud 
på en eftersøgnings-
opgave i skoven. 
 
 Julemanden og hans 
kone skulle findes. 
Heldigvis lykkedes det 
efter en lille times 
spadseretur. 

Og julekonen stod og ventede 
spændt, især på alle børnene. Og 
hun havde både æbleskiver og ka-
kao med.  
 
Julemanden hilste på børnene, og 
de var glade for at se ham.  
 
Han havde en stor, tung sæk med, 
fyldt med dejlige poser, og alle ARTI-
GE børn fik en pose. 
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Kun julehunden 
Pyrus så lidt be-
drøvet ud, han var 
træt af al den hur-
lumhej og ville ger-
ne hjem i sin var-
me stue. 

Imens hygge-
de de voksne 
sig.  

Til allersidst ønskede børnene sammen med jule-
manden og hans kone alle en glædelig jul! 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 18 

Lørdag d. 9 januar skulle have været træningsstart. Som det kan ses af billeder-
ne, ville vejrguderne det anderledes.  
Meget smukt ser det ud, men træningen måtte aflyses.  
Trænerformanden, Helle Sakariasen og Kristian, der skal holde øje med plad-
sens ve og vel, tog på besigtigelsestur. Man kunne jo altid køre op til galleriet og 
vende! Det lykkedes også, med store problemer, deroppe var der sært nok også 
meget sne! 
Nogle dage senere ryddede Christian Odgaard vejen, men parkering var kun mu-
lig for få biler, og kun bane 1 kunne bruges. Senere kom der i øvrigt en ny gang 
fygning, som igen lukkede vejen derned. 
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Der skulle findes en anden løsning. 
DcH fik lov til at låne parkeringspladsen ved Hvidbjerg Vinduet så længe, sneen 
forhindrede os i at komme på pladsen, og så blev der sat gang i lidt alternativ 
træning. 
Lørdag d. 16 mødtes en lille flok fra alle klasser og hold, lige fra agility over hval-
pe til B hunde, for første gang til en gang fælles træning. 
4 trænere stod for planlægningen. Udfordringer var der nok af, og alle fik noget 
med sig derfra. 
De  næste par gange var der spadseretur i byen med udgangspunkt ved Hv. V. 
Det var svært, selv for de dygtigste hunde, og mange hundeførere fik sig en 
overraskelse, for naturligvis kunne alle hunde da gå pænt i snor i byen. Eller kun-
ne de nu også det??? 
 

4 trænere (den ene tog billedet lige 
nu) tog sig af hundeførerne. 
Udfordringer for såvel nye som 
gamle.  

Hov, hvor gik vo-
res far og mor 
hen? synes Bai-
ley og Kierli at 
spørge. 

Sidde pænt, 
mens der hilses  

- eller sidde pænt og vente, til det 
bliver ens tur.  
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Klasse 

 
Sted 

Vesthim
m

erland   
 27/03 

Thisted  
Venskabs 20/03 

H
jørring  

17/04 

N
ibe 

 2404 

H
adsund  

25/4 

H
an H

erred  
Venskabs 02/05 

H
adsund  

 01/05 

H
an H

erred 
Venskabs 5/5 

Lindholm
 

08/05 

NY C - klassen 
(max. 100p / oprykning 65p)               

Sine Pinnerup / Fjante          

          

C - klassen 
(max. 150p / oprykning 110p)          

Steen Brodersen / Coco          

Anja Laurberg / Trine          

Dorthe Jensen / Cæsar          

Bent Køhler / Freja          

          

B - klassen 
(max. 200p / oprykning 160p)          

Per Pinnerup / Beauty          

Lillian Søegaard / Frejka          

          

A - klassen 
(max. 300p / oprykning 260p)               

          

Elite - klassen 
(max. 400p)                

          

Resultater fra konkurrencer 
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B
rønderslev 

05/06 

Støvring  
12/06 

Thisted 
19/06 

Thyholm
 

Lokal 26/06 

S
æ

by 
Lands 03/07 

A
alborg 

Lands 15/08 

Frederikahavn 
22/08 

Støvring 
D

rive inn 21/08 

A
alborgs 

28/09 

S
kagen 

04/09 

D
ronninglund 

11/09 

Thyholm
  

Venskabs 18/09 

Frederikshavn  
N

M
  02/10 

S
ydthy 

Venskabs 17/10 
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Denne plads 

kan blive din... 
...et helt år for 

kun 150,- 

Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

 

Døgneren 
Nørregade 1 - 7790 Thyholm 

Tlf. 97 87 16 10 
Åben hver dag fra 10.00 - 22.00 

Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

www.noel-vestergaard.dk 
Bredgade 9B  Ι  Hvidbjerg  Ι  7700 Thyholm 

Tlf. 97 87 11 05 
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Thyholm Auto 
 Søndergade 34 • Hvidbjerg • Tlf. 97871483 

www.automester.dk 

AutoMester 
servicerer  

alle  
bilmærker 

- Alt til dit kæledyr kan købes i Struer hos: 
 

Camillas Dyrecenter 
v/ Camilla Overgaard 

Bredgade 67 
7600  Struer 

tlf. nr. 97- 85 37 67 

Åbningstider: 
Mandag - Torsdag: kl. 9.30 - 17.30 
Fredag: kl. 9.30 - 18.00 
Lørdag: kl. 9.30 - 13.00 
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Mens der ryddes op efter 
dagens træning, får hun-
dene lov til at lege og 
prøve grænser af.  
På billederne herover er 
Bailey i gang med at ud-
fordre schæferen Zita. 
Det ved han er drama-
tisk, men ufarligt for han 
har gjort det utallige gan-
ge før. Zita ville såmænd 
også blive skuffet hvis 
ikke det blev til en god 
jagt.. 
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Vejret viste vores plads fra den allersmukkeste side, da de skøn
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nne hvalpe og deres førere mødtes for at lære god takt og tone.  
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Sidste nyt fra biblioteket. 

Apportering Maria Hansson 
Spaniels A.P. Nørlund  
Hunden bider ting i stykker Dunbar & Bohnenkamp 
Forebyggelse mod aggressivitet 1 Dunbar & Bohnenkamp 
Forebyggelse mod aggressivitet 2 Dunbar & Bohnenkamp 
Hundeslagsmål Dunbar & Bohnenkamp 
Hundeglam Dunbar & Bohnenkamp 
Socialisering Dunbar & Bohnenkamp 
Den sky hund Dunbar & Bohnenkamp 
Sådan tænker din hund Mads Jørgensen 
Hundeleksikon Eva  - Marie Krämer 
Hunde, den nye udførlige opslagsbog Joan Palmer 
Pudlens opdragelse og pleje Lizzie Brodersen 
Terrier  - alle racer, opdragelse og pleje Jeanette Chantelou 
 

Video 
Din hund  - som hvalp og unghund 
 
Er du interesseret så kontakt Helle Noer Jepsen for yderligere. 

 Det var en skøn dag i februar, 
sneen dalede tyst og langsomt, det var 
helt stille vejr. Vi havde nydt turen med 
hundene ved Draget, vi havde ikke 
spor travlt med at komme ind. Hundene 
og jeg tussede dovne rundt, mens jeg 
langsomt fandt min nøgle. Alt åndede 
fred og idyl.  
 Pludselig blev vi bombarderet 
med et eller andet fra luften.  
 Frankenstein og jeg blev meget 
forskrækkede, men Asterix, som jo nu 
er så gammel, at intet længere kan 
bringe ham ud af fatningen, var lynhur-

tig og snuppede bomben.  
 Det viste sig at være et helt rund-
stykke. Vores nabo fodrer her i vinter 
de stakkels fugle med 
”forgammeltbrød” fra bageren, og nu fik 
både mågen, der tabte sit bytte næsten 
ned i hovedet på mig, samt Franken-
stein lange næser, mens Asterix gav 
sig god tid til at nyde sin gevinst. 
 Og Kristian….Jo, han siger, at 
hele forestillingen havde set kosteligt 
ud. 
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TIL DIG, DER GERNE VIL LAVE NOGET ANDET SJOVT MED DIN 

HUND 
-ikke lige konkurrencelydighed 

-ikke lige konkurrenceagility 
-ikke lige med en times hjemmearbejde hver dag 

-med en pensionsværdig hund 
MEN GERNE 
-ud i naturen 

-let næsearbejde 
-sjove tricks 
-rallyøvelser 

 
Til nytår starter lige det hold, du ønsker. 

Spørg din træner efter yderligere oplysninger 
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Den 9. og 10 januar var der  igen Kur-
sus i Tranum. I år havde jeg valgt at ta-
ge på klikker kursus, med det henblik 
at begynde klikker træning på min hund 
Sneen væltede ned i ugen før men vi 
håbede på at det ville få ende inden 

weeken-
den, hvad 
det også 
gjorde. Så 
vi pakkede 
hund og bil 
og drog 
nordpå . Vi 
ankom til 

Tranum ca. 
kl. 8 og fik 
morgenmad 
og hilste på 
de andre 
kursister  
bl.a. dem 
fra Sydthy 
og Thisted. 
Jeg er lidt ærgerlig over at Thyholm 
kun kan repræsentere 3 styk på et så-
dan kursus, når man ser hvor mange 
der deltager fra naboklubberne.  

Klikker kurset havde en fantastisk in-
struktør som hed Catja Pedersen og 
hun har en lang uddannelse i Norge 
bag sig. Hendes måde at undervise på 
er meget effektiv og lærerig og det  
foregår mest med praktik med egen 
hund .Klikker træning er effektiv fordi 
rosen falder prompte og rosen er altid 
ens og det lærer hunden hurtig. Jeg er 
ked af jeg ikke kom på den længereva-
rende uddannelse med hende men 
måtte nøjes med et weekend kursus i 
Tranum. Men har heldigvis en aftale 
med Catja om at jeg altid kan ringe til 
hende og spørge om råd og vejledning 
og det er en stor hjælp. Jeg kan kun 
anbefale andre til at gå over til klikker 
træning. Det giver mere sikkerhed i 
øvelserne og jeg har fået meget ud af 
Tranum kurset i år og håber på at flere 
vil tage derop næste år. Så Thyholm 
kan vise sig med lidt flere deltagere .  
 

 
Lillian  
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Hvidbjerg Autoværksted 
v/ Jan Nørskov & Martin Jensen 
Søndergade 12-14 · Hvidbjerg 

Telefon 9787 1005 

DIN LOKALE REVISOR 
 

SØNDERVÆNGET 21 
HVIDBJERG 

7790 THYHOLM 
TLF. 97 87 17 55 

WWW.REVISIONLIMFJORD.DK 

Kyocera Mita Danmark A/S 
Tlf.: 70 22 38 80 

Web: www.kyoceramita.dk 
E-mail: info@kyoceramita.dk 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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Dejlig lokalt til dagli´ 

Bredgade 4 · Hvidbjerg  ·  9787 1411 

Åben hver dag fra 
8.00  -  19.00 

www.sparlim.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2010 FOR DCH THYHOLM 
 
Dato: Emne:     Tid: 
 
13/02: Fastelavn      13.45 Se opslag  
13/03 Vaccination     14.00 
20/03:  Venskabskonkurrence i Thisted   Se opslag 
27/03: Sidste lørdagstræning 
29/03: Første Mandagstræning    19.00 – 20.00 Se opslag 
31/03: Første Onsdagstræning    19.00 – 20.00 Se opslag 
10–11/04: Træner/udvalgs weekend, i Holstebro  Tidsplan tilgår. 
01/05: BETALING AF KONTINGENT 
15/05: Venskabskonkurrence i Han Herred  Se opslag 
05/06: Kredsen afholder kursus for træner aspiranter i klubben Hele dagen 
26/06: Lokalkonkurrence samt Sct. Hans fest i klubhuset  Se opslag 
12/07: Sidste Mandagstræning før ferien 
14/07: Sidste Onsdagstræning før ferien 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
09/08: Første Mandagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
11/08: Første Onsdagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
AUG/SEP: Vaccination.    Dato tilgår  
18/09: Venskabskonkurrence på Thyholm   Se opslag 
20/09: Sidste Mandagstræning 
22/09: Sidste Onsdagstræning   19.00 – 20.00 
02/10: Opstart af lørdagstræning   12.30 – 15.30 Se opslag 
09/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
30/10: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset    Se opslag 
01/11: BETALING AF KONTINGENT 
12-14/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)      Se opslag 
27/11: Juleskovtur    Se opslag 
   År 2011  
08/01: Opstart efter ferien.    12.30 – 16.00 
08-09/01: Tranum kursus    Se opslag 
15-16/01: Træneraspirant kursus – Tranum   Tidsplan tilgår 
28/01: Generalforsamling    19.00 – 22.00 
MAR: Vaccination     14.00 - Dato tilgår  
05/03: Fastelavn     13.45  
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”Selv om vi ikke træner DcH lydighed 
pt, så skal Gaia stadig udfordres hver 
dag, og min ide i dag gik ud på flg.: 
hente en apport gennem vand ude på 
en ø. Jeg smider apporten, og Gaia 
svømmer over og kravler op på land. 
Inden apporten bliver hentet skal hun 
dog lige lave den der rulle ting med ho-
vedet først, som også Frankenstein la-
ver efter en tur i vandet. Efter endt rul-
len rundt tager hun apporten, svømmer 
tilbage, smider apporten, ruller igen, 
samler apporten op og afleverer. Mon 
det giver ekstra point for rullefald?? 
(30/11 09) 
 
 

”Så er det officielt.1. gang  siden Gaia 
flyttede til Ydby byder dagen ikke på en 
gåtur. Vi er simpelthen sneet inde og 
prøver jeg at grave mig ud, så kommer 
der bare en sneplov forbi på hovedve-
jen og smider en ny portion sne ind på 
min grund. Meeen, da Gaia jo er en 
krudtbombe, så skal energien jo bruges 
på noget, så udover lidt leg, søgen ef-
ter tebreve gemt de underligste steder 
og lidt indendørs lydighedstræning, så 
prøver hun nu at erobre haven tilbage 
og graver som en besat store stier i 
sneen. I ønskes fortsat en god dag i 
sneens navn.” 
(6/1 10) 

 
”For et år siden kom der 5 små og tyk-
ke labber til verden hos PI Thyholm. 
De kunne hverken høre eller se … det 
med at se har de fået lært. Hørelsen 
kniber det stadig med. Efter 8 gode  

 
uger hos mor Beauty blev de spredt, og 
en havnede hos mig i Ydby. Tjaa, det 
er simpelthen ufatteligt, at Gaia nu er 1 
år. Fra at veje omkring 500 g ved føds 
len vejer hun nu 30,3 kg og måler54 
cm. Hun har sin fars udseende og sin 
mors selvtillid, og det skal jeg ikke kla-
ge over. Hvor hun har sit energiniveau 
fra er usikkert.  
Hurra for krudtbørgen Gaia.” 
(16/11 09) 
                   
 
  ”Det er godt gjort! Her kommer man 
træt hjem fra træning og regner med at 
skulle have en lille lur, men nej….jeg 
må konstant gø og holde vagt, for vo-
res hus siger mærkelige lyde. Mor siger 
godt nok, at det, der larmer, er  sne, der 
glider ned af taget, fordi det tør, men 
jeg mener nu, at det er bedst at være 
på den sikre side, så jeg gør og holder 
vagt! 
Mvh, Gaia. 
(27/2 2010) 

 

Bip Bip:  
Sms fra 
Lene 
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Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 

Frederiksgade 11, 7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 16 17 
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v/Mona og Bjarne Pinholt 
Bredgade 11, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Tlf. 9787 1127       Fax 9787 2227 
mail@hvidbjergboghandel.dk 
www.hvidbjergboghandel.dk  

 
Modetøj - Børnetøj 

Gardiner - Garn 
Sengeudstyr 

 

HOS HOLE 
Bredgade 19, 7790 Thyholm 

Tlf. 9787 1023 

Efter at vejen var ryddet for 3. gang, kunne det lade sig gøre at træne på plad-
sen. Hundene viste deres glæde over at være der ved at være meget balstyriske 
og kåde. Her opfører både Teddy, Gaia og Kierli sig dog på det nærmeste ek-
semplarisk. 

 
Husk at !!!!!!!!!!!! 

 
Give besked til din træner såfremt du ikke kommer til træning. 

Husk træneren arbejder ulønnet for dig ! 
Se telefonnummeret på næste side 
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Trænings oversigt Vinterhalvåret   
 Lørdag 

 
Lydighed 3            10.30 
 
Arne Søegaard        97871924 51227864 
Kristian Krristiansen       97878196 
Hanne Kristiansen       97878196 20462592 
Lene kjærgård        96885527 60930558 
 
Lydighed 1        12.30 
 
Kristian Kristiansen       97878196 
Hanne Kristiansen       97878196 20462592 
Bent Nielsen        97879362 23725853 
Christina Ejlersen       41153546 
 
Motivationshold        12.30 
 
Lillian Søegaard        97871924 23424369 
 
Hvalpehold        14.30 
 
Helle Sakariasen        97861215 40561119 
Per Pinnerup        97871225 
 
Agility 1         14.30 
 
Leo Jepsen        97871991 
Bianca Rothmann       51411312 
 
Agility 2         12.30 
 
Hanne Ambolt Jensen       97861365 40179465 
 
Lydighed 2        14.30 
 
Kristian Kristiansen       97878196 
 
Sjov med hund              14.30 
 
Bent Erik Riisgaard       97871383 20418183 



   
A

dresselabel 

Deadline  
Er  den 15/1, 15/3, 15/5, 15/8 og 
15/10 og du er meget velkommen til 
at indlevere stof til bladet på følgende 
måde:  
• I postkassen i klubhuset. 
• Sende det til en af redaktions-

medlemmerne. 
• e-mail lsthy@mail.dk 

Hundeposten udkommer 
Februar, April, Juni, September og  

November 
 


