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Hvalpene tumler i sneen. Se mere ”hvalpesjov” inde i bladet.. 
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Bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010 hos Peter. 
Deltagere: Per-Kristian-Karin-Peter-Bent Erik-Lene. 
Fraværende: Bent. 
1.Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 2. februar 2010. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2.Nyt fra kreds/lands m.m 
Årets DCH t-shirt vil blive solgt til 70 kr. 
Dog kun hvis vi kan sælge mindst 10 
stk. Se opslag i klubhuset. Per under-
søger om t-shirten evt. kan købes i 
DCH-shoppen. 
Uændret kontingent på 106 kr. pr med-
lem 2011 til kredsen. 
Der mangler sporlæggere både på 
kreds og lokal.. Medlemmer med inte-
resse kan kontakte deres træner for evt 
kursus. 
Tranumkursus mangler tilbagemelding 
på 2 ud af 3 evalueringsskemaer fra 
DCH Thyholm 
Der efterlyses et lederkursus i motivati-
on. UU vil se på det. 
Forslag om ændring af distribution af 
DCH-bladet. I stedet for som nu, hvor 
det sendes til hver enkelt medlem, så 
foreslås det at de sendes samlet til 
klubhusene hvorfra det enkelte medlem 
kan tage et eksemplar. Besparelse på 
porto på 340.000 kr/årligt. 
DCH-bladet vil fra 20-3-2010 komme i 
elektronisk form på www.dch-
danmark.dk 
DCH-shoppen er nu kørende men har 
haft opstartsproblemer med f.x for lang 
leveringstid. 
Kredsrådsmøde d. 10-3-2010.Per og 
Peter deltager. Mødet vil primært hand-
le om landsmødet. Desuden deltager 2 
gæster nemlig Susan Aino Kjær og Vivi 
Gilsager. 
Landsmøde d. 20-3-2010.Usikkert om 
vi deltager. 

Ændringsforslag til lokalforeningernes 
vedtægter. Holdningen er positiv. 
DCH kigger på muligheden for dispen-
sation for deltagelse i konkurrencer for 
halekuperede hunde. Bla med hensyn-
tagen til evt. frustration hos hunden 
hvis den fratages aktivering pga. veteri-
nære årsager til kupering. 
 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet er stadig i fin form. 
 
4.Målsætning for DCH i 2025. 
Vi sammenfatter spørgsmål til emnet til 
næste møde. 
 
5.TCH hjemmeside. 
Lene vil arrangere et møde med Hanne 
K. og Hanne A. om at prøve at gøre 
hjemmesiden mere ”levende”.Hun mel-
der tilbage med resultatet. 
 
6.Annoncetegning til HP. 
Annoncetegningen går fint. 
 
7.Nyt fra husudvalget. 
Stadig en hel del sne. 
Ang. evt. faldulykker på træningsplad-
sen mht. forsikring, så gælder de sam-
me regler som ved f.x fortove. 
 
8.Næste møde. 
D. 6. april kl. 19.30 hos Lene. 
 
9.Eventuelt. 
Peter informerer om revidering af kon-
kurrenceregler i agility ved venskabs-
konkurrencer. 
Karin oplyser at DCH online tilmelding 
er kommet godt fra start. 
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Bestyrelsesmøde d. 6. april hos Lene. 
Deltagere: Per-Kristian-Karin-Peter-Bent Erik-Bent-Lene. 

1.Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 2. marts 2010. 
Per har undersøgt om DCH t-shirten 
kan købes online på DCH-shoppen. 
Det kan den ikke. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
 2.Nyt fra kreds/lands m.m. 
Regnskab der skal til kredsen. Sydthy 
står for tur denne gang. 
Konkurrenceudv. meddeler at dommer-
sedler ikke længere skal bruges i E-
turneringen. De går over til elektroniske 
"dommersedler". 
DCH bladet (lands) udkommer igen 6 
gange om året. Den kommer som no-
get nyt samlet til klubhuset, hvor de en-
kelte medlemmer kan forsyne sig. 
Peter efterlyser en mailliste med med-
delelse om når bladene (hundeposten 
og DCH bladet) kommer. Så der sen-
des en mail ud, når et blad kan afhen-
tes i klubhuset. Per kigger på sagen. 
Lokalkonkurrencen afholdes d. 27-6. 
Sommerfesten afholdes d. 19-6. 
 
 3.Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskab er ok. 
 
 4.Annoncetegning til HP. 
Flere annoncetegning er kommet i or-
den 
 
 5.TCH hjemmeside. 
Intet nyt endnu. 
 
 6.Træner/udvalgs weekend 
Alt er klappet og klart. Vi ser frem til en 
god og lærerig weekend. 
  
 

7.Nyt fra husudvalget. 
Sandkassen er taget væk. 
"Vippedyret" er taget væk. 
Hullerne i vejen ned til klubhuset er ud-
bedret med grus. 
Kristian ønsker sig nye borde til klubhu-
set. Ønsket er borde i målene 70 gan-
ge 200.Per undersøger priser. 
Aktivitetsdag d. 29-5 kl. 8.30. 
Flagstangen og skur skal males. 
Træværk på terrassen skal males. 
Rengøring af huset. 
Oprydning på hele området. 
Medlemmer opfordres til at møde op og 
hjælpe til. 
 
 8.Næste møde. 
D. 4. maj kl. 19.30 hos Bent. 
 
 9.Eventuelt. 
Passive medlemmer er meget velkom-
ne til at bruge pladsen (det kræver kun 
et medlemsnummer). 
Medlemslisten fornyes. 
 
  

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 
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Referat fra trænermøde d. 10/3 2010. 
Afbud fra Per. Resten er fremmødt. 
 
Første Mandagstræning bliver d. 29/3 
2010. Første Onsdagstræning bliver d. 
31/3 2010.  
 
 Det nuværende hvalpehold der be-
gyndte på pladsen i Februar kan glæde 
sig til afsluttende test d. 9/6 2010.  
 
Sidste aften med træning på plænen 
bliver onsdag d. 14/7 2010. 
 
Uge 29-30-31 Sommerferie.  
 
Overvejelser vedr. hvilke ønsker man 
har på hvalpe holdet. Muligheden for at 
fortsætte sammen på et højere niveau. 
Eller ønsker folk at fortsætte på nogle 
af de andre hold. Agility, sjov med 
hund?... 
 
Bemanding på de forskellige hold er nu 
tilrettelagt.  
 
Agility 1. Bianca og Leo J. 
 
Agility 2. Hanne A. 
 
Hvalpehold-begynderkursus. Per, Hel-
le, Christina, Lene, Bent N. 
 
Motivationshold. Lillian.  
 
Sjov med hund. Bent Erik, Ina 
 
Lydighedshold 1. Kristian, Arne 
 
Lydighedshold 2. Kristian, Arne, Lene, 
Hanne 
 
Formiddagsholdet Onsdag. Hanne, Kri-
stian. 

 
 
 
Vinter kulden har desværre medvirket 
til, at fremmødet på pladsen ikke har 
været helt i top. Der mangler lidt opbak-
ning på nogle af holdene. Det ville væ-
re positivt, hvis en stor del af hvalpe-
holdet fortsætter træningen af deres 
hund efter sommerferien. Vi har virkelig 
gode ressourcer at trække på.  
 
Helle S. er påbegyndt et godt ”klikker” 
kursus. Forventer at det første klikker 
hold på pladsen begynder i foråret 
2011. Det kræver en del forberedelse.  
Derfor ønsker Helle ikke at stå for nyt 
hvalpehold efter sommerferien.  
 
Trænerweekend for alle trænere og ud-
valg 10 – 11. April, Vores Instruktør bli-
ver Vivi Gilsager. Lillian aftaler nærme-
re med Vivi, hvad kurset skal omhand-
le. Samt mødested, tid og evt. pris.    
 
Beskrivelser på vores hjemmeside bli-
ver tilrettet.   
 
Næste trænermøde bliver d. 15/6 2010   
 
  
 Ina Keseler.  

Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 
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Mindeord 
 
Mary Thomsen døde d. 11/3 2010. 
Mary var sammen med sin mand Knud 
Thomsen med til at starte DcH Thy-
holm i 1976, hun var medlem nr. 4 i 
klubben. 
Entusiasmen var stor i den nye klub, bl. 
a. betalte bestyrelsesmedlemmerne i 
de første år pokalerne privat, da der ik-
ke var mange penge i klubben! 
Lige fra starten var Mary en afholdt 
træner, et job, hun passede uden en 
eneste pause i 25 år, indtil hun var 75 
år og p. gr. a. sygdom i 2001 måtte 
trække sig tilbage. 
Samtidig med, at Knud var klubbens 
første formand, satte Mary sig for at 
udgive et klubblad. Bladet var i de før-
ste år håndskrevet på spritstencil og 
kopieret på en håndtrukket spritduplika-
tor, et kæmpearbejde, som hun udførte 
sammen med Åse Jacobsen. Senere 
kom der en skrivemaskine, men først i 
1990 kom der computer og kopimaski-
ne til. I 2001, efter 25 år som redaktør, 
sagde hun dette arbejde fra sig. 
I mange år stod hun for 
bar/festudvalget, og hun lavede klublot-
to, hvor man for en tier kunne være 
med i en månedlig lodtrækning. 
Som hundefører trænede hun sine 
pommeraniere Zeta og Sussi, og i tiden 
med de lodrette springbrætte formåede 
hun at komme i A klassen med Sussie! 
Senere fik hun Schæferen Ado, som 
hun ligeledes kom i A klassen med. 
Hunde var Marys store kærlighed, og 
ud over arbejdet i klubben var det også 
hende og Knud, der passede vore hun-
de, når der var brug for det. 
Hvis man havde brug for hjælp gik man 
aldrig forgæves til Mary, hun var altid 
parat til at hjælpe med alt lige fra pro-

blemer med træningen til børnepas-
ning. 
Man følte sig altid velkommen i deres 
hyggelige hjem, og man blev altid mod-
taget med godt humør. 
Vi vil mindes Mary for hendes store 
hjælpsomhed, hendes entusiasme, 
hendes evne til altid at tage den svages 
parti og ikke mindst for hendes gode 
humør. 
Æret være Marys minde! 
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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. 

Venskabsdyst: 
Thisted:            29/5 
Han Herred:      15/5 
Thyholm:           18/9 
Sydthy:              9/10 
 
Lokal: 
27/6 og 13/11 

 
ÆNDRINGER 

 
Så kom vi endelig ud af vinteren og ind i foråret. 

Vinteren gav en masse bøvl og en del ændringer. 
 

Thisted måtte aflyse deres venskabsdyst, og udsatte den til den 29/5 
Thisted måtte aflyse deres kredskonkurrence og udsatte den til den 19/6  

Vesthimmerland måtte aflyse deres kredskonkurrence og udsatte den til 26/6 
Vi måtte aflyse vores lokalkonkurrence og udsætte den til den 27/6 

Vores sommerfest holdes som planlagt den19/6 
 

Vi opfordre til, at I følger godt med på kredsens hjemmeside for evt. flere æn-
dringer. 
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Indbydelse til Sct. Hans fest 
Lørdag d. 19. juni kl. 18.00 ved klubhuset. 

 
Efter spisningen tændes Sct. Hans bålet. Ved efterfølgende 
hygge i og ved klubhuset kan børn, og andre som har lyst, 
bage snobrød. 
 
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 16. juni ved at du skriver dig 
og din familie på listen som hænger på opslagstavlen,  
eller tilmeld dig på telefon 97 87 12 25 

Sct. Hans 
MENU 

 

Se opslag i 
klubhuset 
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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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”Efter kurset i søndags om hundes ad-
færd (træneruddannelse, red), går jeg 
hele tiden og prøver at lure hundes og i 
særdeleshed Gaias kropssprog. I dag, 
da hun opdagede skraldemanden 
udenfor, gøede hun med stive ben, let 
rejste børster og selvfølgelig halen lige 
op i vejret! Jeg tjekkede billederne, vi 
fik i søndags, og som jeg havde gættet, 
så signalerede hun følgende: ”jeg er 
ikke en skid bange og jeg stoler på mig 
selv” Men nu mistænker jeg heller ikke 
Gaia for manglende selvtillid!!!!!” 
(9/2 ) 
 
”Lige nu træner vi meget stå, sit og 
dæk med forstyrrelser. Her hjemme i 
stuen i går gik forstyrrelserne ud på føl-
gende: Gaia får en kommando og jeg 
smider pølsestykker tæt ved hende. 
Det gik sådan set rigtigt fint indtil min 
kat begyndte at smutte hen og forsøgte 
at ”nakke” pølsestykkerne” 
(24/2) 
 
Og lige en sms fra Christina: 
”Hej. I skal lige høre den her: Når jeg 
har været ude at gå med Teddy, har 
han gået med min pung i munden, lidt 
ulækkert, men hvad gør man ikke træ-
ning. Ingen tyggen. ”Perfekt”, tænkte 
jeg….Indtil den anden dag, hvor min 
mor stod og snakkede med naboen, og 
Teddy rendte løs hjemme ved dem. 
Teddy smuttede hen og tog pungen ud 
af hendes hånd og løb ud på marken 
med den….Efter den del æresrunder 
med den kom han tilbage med den, 
uden at tabe den. 
Hilsen Christina og tasketyven Teddy. 

(7/3) 
 
”Jeg var lige en tur forbi min nevø og 
niece i dag, og som altid spurgte min 4 
årige niece nysgerrig til Gaia. Jeg for-
talte, at vi lige havde gået en tur og så 
arbejdet lidt. Hun kiggede undrende på 
mig og syntes, at det var underligt, at 
Gaia ”arbejdede”, så jeg måtte forklare. 
Stå, sit og dæk forstod hun godt. Felt 
gav også mening efter lidt forklaring, 
men rundering krævede en længere 
forklaring. Efter diverse forsøg på at 
forklare kunne jeg pludselig se på hen-
de, at hun mente, at hun forstod. 
”Nååååå, gemmeleg”, udbrød hun.” 
(11/3) 
 
Fra Helle: 
”Kierli har stjålet et yndigt påske pynte-
lam og gemt det i haven. Det er nu fa-
miliens sorte får.” 
Efter at jeg havde fortalt om min gamle hunds 
slagtning af både påskekyllinger og julenisser, 
kom dette svar: 
”Hmm, vi talte også en del om nisser-
ne, men den ellers så begavede hund 
magtede ikke at generalisere fra nisser 
til påskelam” 
(16/3) 

Bip Bip:  
Sms fra 
Lene 
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 Endelig kom den, denne længe 
ventede weekend. Klubben inviterede 
trænere, bestyrelse og udvalgsmed-
lemmer til en inspirerende weekend 
med selveste Vivi Gilsager som instruk-
tør. Hun er en eftertragtet dame, og vi 
havde ventet i 2 år på at få fat i hende.  
 Vivi er instruktør, dommer, går 
selv med hunde i IPOklassen, og hun 
var værd at vente på. 
 Det er en ”forkælelsesweekend”, 
eller en ”tak for alt dit arbejdeweekend”. 
Nu skulle det kun dreje sig om os og 
vores egne hunde. 
 Kl 9.30 sad vi klar ved morgen-
kaffen på en af hærens gårde ude i 
hærens terræn. Et skønt område med 
masser af hede, krat, sporegnede are-
aler, alt simpelthen. 
 Vivi bad os fortælle, hvilke proble-
mer, vi hver især havde og gerne ville 
have hjælp til, og kl. godt 10 gik vi i 
gang.  
 Vi arbejdede med halsgivning, 
apport og dirigering.  
 Vivi fik Claus’ Koda til at halse af 
hjertens lyst, hun fik Lillians Frejka til at 
være ligeglad med, om der kom nogen 
og hilste på Lillian, Lenes Gaia kunne 
da ikke drømme om at gå for tæt på fi-
guranten, Sine fik lært at ”powerwalke”, 
Rasmus fik lært kontaktøvelser, jeg 
selv fik hjælp til min apport osv osv. 
 Dirigeringsøvelsen kom ind, Bent 
K’s Freja manglede selvtillid. 
 Men alle kom ud at løbe, hun 
sagde selv, at hun bruger meget at lade  

 
 
 

 
hundeførerne løbe, når hun træner sit 
hold. Og vi kunne bestemt også se, at 
det virkede på hundene. 
 Vivi mener, at vi er blevet alt for 
dårlige og sløve i vores træning. Vi tig-
ger og beder hunden om den dog ikke 
godt vil være så rar at arbejde lidt sam-
men med os. Hendes mål er at få en 
hund, der tigger om at få lov til at arbej-
de. Det, vi laver med hunden, skal væ-
re så sjovt og spændende for den, at 
den simpelthen er helt vild efter at gøre 
lige nøjagtig det, vi gerne vil have den 
til. 
 Hvor har hun dog ret! Vi kan se 
det på de hunde, vi får på L1 holdet, at 
førerne faktisk står stille i meget lang 
tid og venter på, om hunden dog ikke 
lige vil være venlig og kigge op på føre-
ren, så de kan komme i gang. 
 Vejret var meget smukt, så vi nå-
ede slet ikke ind til noget teori, vi blev 
faktisk ude hele lørdag, kun afbrudt af 
en frokostpause. 
 Om aftenen hyggede vi os geval-
digt i hinandens selskab, og tro det el-
ler lad være, men der blev snakket lidt 
om hunde og hundetræning! 
 Om søndagen var vejret stadigt 
smukt, men efterhånden kom der en 
koldt blæst. 
 Vi kørte ud til et sporegnet areal, 
ikke fordi der var langt, men fordi hun-
dene så kunne blive i bilerne, de var jo 
ikke i gang alle sammen på en gang. 
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Koda kunne jo 
sagtens sættes 
op til at komme 
med den helt 
rigtige, ivrige 
halsgivning—- 
og Frejka og 
Gaia kunne 
sagtens halse 
uden at røre fi-
guranten 

Rasmus 
og Sine 
var med, 
da der ik-
ke var an-
dre pas-
ningsmuli
gheder, 
så de 
lærte og-
så noget.  Her er Rasmus i gang med kon-

taktøvelse. 

Lillians Frejka kunne ikke lide, at hun  
hilste på nogen, så……… 

….og Lillian? Hun ville ”have en ny hver 
gang” 
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Der løbes og løbes og 
løbes……….! 
”Stram ballerne, brystet 
frem og hovedet op!” 
Så kan man nemlig 
”powerwalke” 

Rolig nu, dette er ba-
re led i dirigerings-

øvelsen 

En lille utryg hund, der gø-
res tryg. 

- - - der er Kierli også……. 

Cæsar er bare helt klar…. 

Selv dem, der ikke 
kunne løbe, fik 
hjælp 
-men skulle hol-
de sin mund!!! 
 -andre sugede vi-
den, mens de nød 
den skønne sol 
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 Her var det ikke kun spor, vi lærte 
om, vi fik også tid til at få Peters Bailey 
til at lade være med at gø og hyle i bi-
len. Han fik også lært at komme, når 
Peter kaldte. Vivi har det princip med 
sine egne hunde, at de skam gerne må 
løbe løs alt det, de vil og snuse til andre 
hunde, som de har lyst til, bare de kom-
mer, når hun kalder! Hun mener, det er 
en kæmpe frihed for hundene, tænk, at 
de kan gøre fuldstændig, som de vil, 
når de er løse, det eneste, hun forlan-
ger er, at de kommer, når hun kalder. 
Hun går selv ind og jager andre evt. ag-
gressive hunde væk, når de nærmer 
sig, så behøver hundene slet ikke selv 
have det ansvar, hun er lederne, der ta-
ger sig af problemer. 
 Efter en særdeles vellykket week-
end var det en flok trætte, men inspire-
rede trænere, der sagde farvel. 
 Vi havde fået en masse ny viden, 
og en masse allerede lagret viden blev 
genopfrisket og tilpasset nutiden. Og vi 
fik en masse med hjem, som vi kan bru-
ge, når vi træner vores hold. 

Man kan da blive helt træt! 

Bailey på sporet—noget, han aldrig før 
havde prøvet. 

”Tak for en meget inspirerende 
og vellykket weekend” 

Malou fulgte med stoisk 
ro slagets gang. 
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Klasse 

 
Sted 

N
ibe 

25/04 

H
adsund  

24/04 

H
an H

erred  
Venskabs 02/05 

H
adsund  

 01/05 

H
an H

erred 
Venskabs 5/5 

Lindholm
 

08/05 

Thisted  
Venskabs 29/05 

B
rønderslev 

05/06 

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

         

         

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

Steen Brodersen / Coco         

Bent Køhler / Freja         

Sine Pinnerup / Fjante         

Lene Kjærgaard / Gaia         

         

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

Per Pinnerup / Beauty         

Lillian Søegaard / Frejka         

         

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

         

Elite - klassen 
(max. 400p)             

         

H
jørring 

17/04 

 

 

 

 

 

78,5 

 

98,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra konkurrencer 



19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

Støvring  
12/06 

Thisted 
19/06 

Vesthim
m

erland   
 26/06 

Thyholm
 

Lokal 27/06 

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 

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

              

 

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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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 
 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 22 

  Lørdag d. 27. februar holdt Leo 
Jepsen foredrag for alle os nye hunde-
ejere i Klubhuset. 
 Han startede med at fortælle om 
ulven og hunden - forskellene - og især 
lighederne mellem dem. Der er faktisk 
temmelig mange - og som nybagt hun-
deejer havde jeg flere aha-oplevelser.  
Han fortalte om, hvorfor hunden vil tage 
flæskestegen (eller andre spændende 

ting), så snart 
man vender 
ryggen til den. 
Og han fik det 
til at lyde som 
det mest logi-
ske, at hun-
den selvfølge-
lig ikke regner 
med, at det er 
vores, når vi 
først har vendt 

ryggen til pågældende flæskesteg. Og 
hvorfor det kan være rigtig svært at få  
flæskestegen fra hunden, når den først 
har den foran snuden. Hunden mener 
nemlig, at alt det foran snuden på den 
er dens (aha!!) - og set i det lys er det 
jo klart, at vi godt kan droppe tanken 
om at få vores flæskesteg igen. 
 Han fortalte også en masse om 
ressourcer - 
bl.a. steder, 
som vi gerne 
vil være på - 
og derfor 
mener hun-
den, at der 
må være no-
get specielt 
godt ved 

præcis det sted. Det kan forklare, hvor-
for hunde fx. gerne vil sidde på fører-
sædet af bilen - for det sidder mor eller 
far jo altid....  
 Leo tog sig også tid til at svare på 
diverse spørgsmål fra os hundeejere - 
fx. om hvorfor det er vigtigt, at hunden 
får tid og lov til at snuse i jorden, når 
man  
er ude at gå. Og i den forbindelse gav  
han også en masse gode råd om, hvor-
dan man kan fodre lidt "alternativt", når  
hunden skal have mad. Nemlig ved at 
lade hunden selv finde maden fx. i ha 
ven. 
 Rådet med maden er jeg begyndt 
at praktisere - og efterhånden er det 
sådan, at hvis jeg hælder maden op i 
Lajkas madskål, kigger hun bare på 
mig, som om jeg ikke er rigtig klog - 
hvorefter hun hopper op ad døren ud til 
haven. For det er da sjovere at finde 
det selv derude... 
  Leo nåede desværre ikke alt det, 
som han havde planlagt hjemmefra 
(måske lidt på grund af os, som havde 
en masse spørgsmål til ham) - men jeg 
håber meget, at han vil lave et foredrag 
nr. 2 på et tidspunkt. 

Marianne Hein 
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 For os der er "fortabte" og træner hund 
hver dag, er det en evig udfordring at 
prøve at variere træningen både for 
hundens og egen skyld. Det kan godt 
blive kedeligt både for hund og fører 
bare at træne stå, sit, dæk osv, og i 
længden tror jeg, at lysten dør lidt ud, 
hvis man ikke prøver at udvikle trænin-
gen lidt. Desuden er det dejligt med lidt 
indendørs aktiviteter, når nu foråret la-
der vente på sig. 
Så her i huset (og flere andre steder 
ved jeg) er træningsredskaberne udvi-
det med f. x. en kasse, en musemåtte 
og et spejl. Noget der godt kan give un-
drende blikke fra gæster skulle jeg hil-
se og sige.. 
Kort sagt skal kassen ståes på for at 
gøre ens hund mere bevidst om bagbe-
nene, musemåtten skal også trædes 
på for bl.a. at "forberede" hunden til en 

flyball-maskine (den kan prøves i klub-
ben), og spejlet skal bruges til at tjekke 
hund og fører fra forskellige vinkler.. 
Jeg må sige at man de første gange, 
man prøver de her ting (nok især spej-
let), føler sig som lidt af en særling, 
men de virker faktisk, og man begynder 
at tænke lidt anderledes mht træning. 
Og ikke mindst finder man ud af, at 
man ved at opfordre hunden til at tæn-
ke selv, også får en belønning i de me-
re konkurrenceprægede øvelser. 
Og så bare for at i ikke skal tro, at de 
her gode ideer er mine, så æres den  
der æres bør.. Ideerne er Helle Sak.`s, 
og hun har helt sikkert flere guldkorn i 
ærmet. 
Så folkens.. Det er bare hjem og finde 
spejlet m. m frem. Det bliver i hvert fald 
anbefalet herfra. 

 Lene Kjærgaard. 

Flügger 
Farver 
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Hvad er bedre, end at le-
ge med sin hvalp efter 
veloverstået træning? 

Schæferen Igor elsker at 
lege med sin bold. 

Og Jette leger gerne 
med ham. 

  

Det blev dog for stor en 
fristelse for labradoren 

???????. 
 
 

”Hvorfor kun lege 2 
sammen? 

Jeg vil også være 
med! 

Man kan da sagtens 
være 3 om sådan en 

leg, ikke?” 
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”Nu er det rigtigt 
sjov. 
Et menneske, 
der sidder ned i 
sneen, er da kun 
til for at lege 
med, ikke? ” 

Juhuuu, hvor er det sjovt at være  
hundefører på hvalpeholdet!  

 
”Så hvad nu, hvis 
vi får hende helt 
ned og ligge???”  

Billeder: Villy Jensen 
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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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Sparekassen Thy 

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

Frederiksgade 11, 7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 16 17 
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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. 

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 

 

 Uglev 
 

Mandag til Fredag  7.00 - 18.00 
Lørdag 7.00 - 14.00  Søndag 7.00 - 13.00 

Varekørsel på Thyholm hver lørdag kl. 9.00 - 14.00 
Ved ordre på min. 250,- gebyrfri levering 

Bestil senest torsdag kl. 18.00 på tlf. 97875092 eller mail uglev@spar.dk 
Anette Pinderup byder velkommen. 
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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 
19/06: Sct. Hans fest i klubhuset   Se opslag 
27/06: Lokalkonkurrence (bemærk søndag!)  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  

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

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

Husk træneren arbejder ulønnet for dig ! 
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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 
 


