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Bestyrelsesmøde d. 6. maj hos Bent. 
Deltagere: Per-Kristian-Peter-Karin-Bent Erik-Lene-Bent 
1.Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 6. april 2010. 
Pers computer har været 
"ukampdygtig" så opgaverne med pri-
ser på borde og maillister kommer se-
nere.  
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2.Nyt fra kreds/lands m.m 
Dch-shoppen giver 25 % ved køb for 
min. 1250 kr. af lokalforeninger. 
1. kasse med dch`s landsblad er 
"landet",og kan tages af medlemmerne 
i klubset. Enkelte passive medlemmer 
vil enten få bladet sendt eller bragt. Per 
vil sende en mail ud til medlemmerne 
når et nyt blad kan afhentes i klubhu-
set. Der opfordres til at trænere mm får 
medlemmer til at give mailadr. og tjek-
ke at mailadr. er korrekt. 
Bestillinger af dch t-shirt kom på 7 stk. 
De bestilles.  
 
 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Kontingenterne begynder at komme 
ind. Økonomien har det fint. 
 
4.TCH hjemmeside. 
Stadig intet nyt. Der rykkes for et mø-

de. 
 
5.Ekstraordinær generalforsamling 
Afholdes d. 19-6 kl. 18.45 i klubhuset. 
Opslag mv. følger 
 
6.Nyt fra husudvalget. 
Arbejdsdag falder sammen med kon-
kurrence i Thisted. Vi håber på et godt 
fremmøde alligevel. 
Nu kilerem er sat på plænetraktor. 
 
7.Næste møde. 
1. juni hos Per kl. 19.30 
 
8.Eventuelt. 
Bent Erik ordner springbrættet 
Peter efterlyser hårnålesplit og rustløs-
ner. 

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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Flügger 
Farver 

Trænermøde 15/6-2010 
Fremmødte: Arne, Bent Erik, Lillian, Lene, Hanne, Kristian, Per, Bent, Hanne A 
og Ina. 
Afbud: Christina og Helle. 
Ikke fremmødt: Leo og Claus. 

Dette møde blev vældig kort. Der var 
ikke så mange punkter i programmet. 
Bemandingen  på de forskellige hold 
blev dog fastlagt.  
Planlægning af aftentræning. Opstart 
efter sommerferien. 
Agility 1: Leo. Mandag. 
Agility 2: Hanne. Onsdag. 
Hvalpehold: Per og Inge. Onsdag. 
9. august 2010 Info.  
18. august 2010 Opstart. 
20. november 2010 Prøve. 
Det er i alt 14 gange med hvalpetræ-
ning.  
Måske annonce i avis, hvis der ikke 
kommer flere inden opstart. Der er nu 5 
tilmeldte. 

Sjov med hund: Bent Erik og Ina. 
Lydighed L1: Arne, Kristian, Hanne og 
Bent. Onsdag. 
Lydighed L2: Arne, Kristian og Lene.  
Mandag. 
Lydighed L3: Hanne. 
Onsdag formiddag: Kristian.  
Næste møde: 14. september. Brød In-
ge.  
Hvis et hold planlægger at afholde træ-
ning andetsteds, så meld afbud til køk-
kenet. Så der ikke laves kaffe til nogle 
til der ikke kommer. Ring til Hanne. 
97878196. 
God sommer til Jer alle. 
Ina Keseler. 
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Hvalpe på bombejagt 
 
Navnet er Bertram, og han er lille, 
adræt og har en utrolig god næse. Han 
er stadig hvalp, men sammen med sin 
bror Alfred trænes han til en fremtid 
som sprængstofhund. Et liv, der byder 
på opgaver fra Aalborg til Kabul.  
 
Af Christian Ribergaard 
De er hvalpe, de er lynhurtige og elsker 
at lege. Som de tumler rundt i det frodi-
ge græs en sensommerdag i septem-
ber, er det svært at forestille sig, at de 
en dag kan betyde forskellen mellem liv 
og død. For søskendeparret Alfred og 
Bertram kan en dag stå i Afghanistan 
med støvet hvirvlende op om de små 
poter, mens de med næser, der er 
240.000 gange bedre end den menne-
skelige, forsøger at opsnuse spræng-
stof. 
 
Orden i hundepasset 
Alfred og Bertram skal med meget stor 
sandsynlighed ud at rejse. Om det bli-
ver til Afghanistan, Irak eller et helt 
tredje sted, vil tiden vise, men hundene 
har en fordel i forhold til de større 
sprængstofhunde som schæfer og la-
brador, som Forsvaret hidtil har brugt: 
- Springerspanielen passer godt til Af-
ghanistan. Den er ikke så modtagelig 
for varmen som de andre hunde. Så 
det kan nemt ende med, at de to nye 
hunde skal ned og sikre vores egne 
styrker, så de skal have orden i deres 
pas til den tid, griner seniorsergent Mi-
chael Ellebæk, chef på hundeførersko-
len i Karup. Han har stor tiltro til de nye 
springere, og det samme har hans kol-
lega, oversergent Flemming Carlsen, 
som i øjeblikket står for træningen af 
det ene af de to små energibundter: 

 
 
- Springerspanielen har ingen umiddel-
bare ulemper som sådan. Det er ikke 
den største hund, så de virker måske 
ikke skræmmende og præventive. I og 
med at de er så små, kan de ikke helt 
dække i samme højde, som de større 
sprængstofhunde kan, men igen er de 
så små, at føreren nemt kan løfte dem, 
så de kan snuse de samme steder som 
en større hund, fortæller Flemming 
Carlsen og fortsætter: 
- Det er praktisk med så lille en hund til 
for eksempel husundersøgelser, fordi 
den kan komme ind så mange steder. 
Folk gemmer sprængstoffer de sære-
ste steder. 
 
Et værre hundeliv 
Selvom man skal være sprængstof-
hund, er der også plads til at være fa-
miliehund for de små snusemaskiner: 
- Bertram har været med til en masse 
ting med min familie og mig. Det er en 
meget anderledes hund, end vi har væ-
ret vant til. Han har blandt andet været 
med på børnedyreskue, forklarer Flem-
ming Carlsen, men det er ikke kun hos 
familien, at Bertram er en lille darling: 
- Når vi går ture på flyvestationen, er 
der masser af folk, der leger med vores 
hvalpe, og man kan sige meget, men 
springeren er en hund, der vinder hjer-
ter. 
Men når hundetrænerne leger med de-
res hvalpe, er det med et andet formål 
andet end blot ren leg. 
- Hvalpene får lov til at være hvalpe, 
men vi træner dem. Vi bruger især en 
bold til at pleje deres jagtinstinkt. Vi ka-
ster, og de henter. Senere vil vi så bru-
ge bolden som en belønning til at lege 

(Fortsættes på side 7) 
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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: 
Thyholm:           18/9 
Sydthy:              9/10 
 
Lokal: 
13/11 

med, når de har fundet sprængstof, for-
tæller Michael Ellebæk. Når Bertram og 
Alfred er fyldt ét år, skal de til deres før-
ste mønstring – en prøve, som afgør, 
om de kan indsættes som sprængstof-
hunde. 
 
Prøver at sælge hundene 
Idéen om at bruge hunde til spræng-
stofsøgning har længe vakt interesse i 
hæren. Men der er ikke taget en endelig 
beslutning om anskaffelsen af spræng-
stofhunde endnu. Med den stigende 
trussel fra sprængstoffer i bl.a. Afghani-
stan håber oversergent Flemming Carl-
sen fra Flyvevåbnets Hundeskole dog, 
at hæren opdager hundenes potentiale. 
- Jeg håber, at hæren tager hul på byl-
den nu og får øjnene op for, hvad det er, 
vi og vores hunde kan. Der er allerede 
en del i hæren, der har udvist interesse, 
men der er ikke noget, der ligger fast. 
Lige nu er vi i Oksbøl til en stor øvelse, 
hvor vi viser over for hæren, hvad vi 
kan. Man kan kalde det en slags rekla-
me, fordi vi klart mener, at vi har noget 
at tilbyde. 
Hundene er gratis for hæren. Det ene-
ste de skal stille med er en hundefører, 
mens hundeskolen tager sig af al træ-
ning. Indtil videre øver Alfred og Ber-
tram på at snuse. En snusen, som en 
dag skal redde liv. 
 
Artiklen er venligst udlånt af Forsvarets 
Medietjeneste. 
 
Per Pinnerup 
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Landsforeningen  

Danmarks civile Hundeførerforening 
 
 

 
Til: 
HB, 
Udvalgsmedlemmer, 
Postansvarlige, 
Lokalforeningerne. 

 
 
 

 Hansted den 08.06.2010                
Ændring af Hundeloven! 
 
 Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. På trods af, at et flertal af med-
lemmerne af Justitsministeriets Udvalg om Hunde, herunder udvalgets formand og medlemmerne udpe-
get efter indstilling af Danmarks civile Hundeførerforening, Dansk Kennel Klub, Dyrenes Beskyttelse, 
Dyreværnsrådet og Den Danske Dyrlægeforening, har frarådet at indføre et forbud mod bestemte hunde-
racer, har politikerne vedtaget den såkaldte forbudsmodel. 
  
Med de nye bestemmelser indføres et forbud mod at besidde og avle 13 angivne hunderacer samt kryds-
ninger, hvori disse racer indgår. Loven træder i kraft 1. juli 2010.  
 
 Der etableres en overgangsordning, så personer, der ved lovforslagets fremsættelse besidder hunde om-
fattet af forbuddet, fortsat kan besidde disse. Hundene må dog ikke overdrages og skal på steder, hvortil 
der er offentlig adgang, altid føres i bånd og være iført forsvarlig lukket mundkurv (der kan købes via 
www.dchshop.nu) 
  
DcHs Hovedbestyrelse er i gang med at kigge på de nye bestemmelser, for at vi så hurtigt som muligt 
kan få afklaret hvorledes der skal forholdes med de hunde, der er omfattet af overgangsreglerne, og som 
således vil være at finde på vores træningspladser et pænt stykke tid endnu. Skal de føres i line og skal 
de have mundkurv på under træningen? Og kan de deltage i konkurrencer? 
 
 Her bliver vi desværre ikke særlig kloge af at læse lovens bestemmelser, og vi har derfor rettet en fore-
spørgsel til Justitsministeriet, hvor vi beder om nærmere retningslinjer. 
 
 Vi vil hurtigst muligt vende tilbage med en uddybende orientering til alle. 
 
  
 
  

 Med venlig hilsen 
Danmarks civile Hundeførerforening 

 
Hans Tonsborg 
Forretningsfører 
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Anne Olsen med Berner Sennen Coco       86,5 
Lis Pedersen med Cocker  Smilla        75 
Hans Jacob Eriksen med Lab/bla. Liva        60,5 
Anders Damgaard-Pedersen med Appenzeller Sennerhund  Asmus   82,5 
Morten Dreier med Cairn Terrier Haddoch       94 
Claus Willumsen med Briard Ville        60 
 
Nr 1: Merete Pedersen med Lab/Schæfer Mille     97 
Nr 2: Maj-Brit Damgaard med Labrador Bella      95,5 
Nr 3: Hanne H. Thisen med Labrador Sille      95,5 
(ved pointlighed vinder den, der har højest point i lineføring) 

Øverst: de 3 bedste: 
Mai-Brit og Bella, 
Merete og Mille samt 
Hanne og Sille 

 
 
 
 
 
Alle de modige delta-
gere efter prøven. 
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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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1. del 
”Som altid inden arbejde går Gaia og 
jeg en tur på 5 km nede i Dover Planta-
ge. Ca halvvejs stryger Gaia pludselig 
af sted, meget målbevidst. Det tænker 
jeg ikke videre over og fortsætter bare 
turen. Efter et stykke tid kalder jeg, 
men ingen hund. Mystisk! Hun plejer at 
komme, når jeg kalder. Jeg kalder igen 
og langsomt begynder panikken at sni-
ge sig ind. 
Jeg prøver at gå lidt tilbage igen. Kal-
der og kalder. Ingen Gaia at se/høre. 
Nu er panikken total, og jeg løber og 
kalder. Hun er der bare ikke. Til sidst 
må jeg hjem for at ringe efter hjælp. 
Fortsættelse følger!!” 
 
 
 
2. del 
”Voldsomt hivende efter vejret kommer 
jeg hjem. Jeg kan så se på min mobil, 
at Christina har ringet 5 gange. Under-
ligt….Hvorfor ringer hun til mig nu… og 
så på hendes fødselsdag. Jeg ringer 
tilbage, og hun kan så berette, at hun 
går rundt i Dover med 2 hunde. Gaia 
har åbenbart fået færten af dem, og så 
ville hun da lige hilse på.  
Redningskvinden Christina leverede 
Gaia herhjemme, og nu ligger hun og 
sover efter en dejlig tur i skoven med 
sin ven Teddy. Helt uvidende om den 
panik, hun nåede at skabe hos sin 
”mor”. . . .  
The end.” 
(Lene 25/4) 
 

 

 
Sine blev med sit showdancehold nr. 6 
til DM, og hun og moderen var lidt skuf-
fede. Jeg sms’ede, at jeg syntes, det 
var superflot, og så kom denne sms fra 
Inge, så kan vel selv en dum bedste-
mor forstå det! 
”Det er lidt ligesom når man i DcH er 
oppe mod Michael Dybbro, når han har 
en god dag” 
(Inge, 8/5) 
 
 
 
 
 
 
 

”Døvhed kan være en velsignelse. Især 
med en gammel hund i tordenvejr” 
(Helle S 28/5) 
 
 

Bip Bip:  
Sms fra 
Lene 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 14 

En go` dag i Thisted. 
 

Mit navn er Gaia og jeg vil gerne for-
tælle jer om den dag jeg vandt en pokal 
i Thisted. Jeg havde godt nok min 
"mor" på slæb, men det gik skam alli-
gevel. 
 
Jeg hedder som sagt Gaia, og jeg er 
en Pinnerupkøter. Min "mor" siger godt 
nok, at jeg er en labrador, men jeg bur-
de da nok selv vide, hvad jeg er for en. 
Nå,men den her lørdag skulle jeg til en 
venskabskonkurrence i DcH Thisted, 
og da reglerne siger, at man skal have 
et menneske med, så tog jeg min "mor" 
Lene med. Hende er jeg så vant til at 
have med, og hun opfører sig som re-
gel sådan nogenlunde. Ud over os var 
der også nogle andre mennesker og 
hunde fra DcH Thyholm, og det var ba-
re super hyggeligt. 

Og nu til det, det drejer sig om, nemlig 
de forskellige ting man skal kunne, når 

man er C-hund. 
Min første øvelse den dag var feltsøg. 
Det er en af mine absolut yndlingsøvel-
ser, men det var altså lidt for let i Thi-
sted. Det tog mig ca. 3 sekunder, og 
bagefter sagde dommeren, at vi skulle 
gøre det om igen, for han havde ikke 
nået at tage tid på mig. Det var godt 
nok for sjov, men alligevel..En rigtig 
fræk dommer, hvis i spørger mig! Men 
jeg fik dog velfortjente 10/10 i point.  
 
Efter en pause (som jeg altså ikke be-
høvede) var det nu tid til lineføring. Jeg 
gik superflot, men jeg havde jo desvær-
re min "mor" i den anden ende af linen. 
Hun gik lidt langt fra mig ind imellem, 
og gik for hurtigt i nogen af vendinger-
ne. 8,5 i point. 
 
Næste øvelse på programmet var ap-
port. Min "mor" har lært mig at "rulle" 
apportbukken i munden, og selvom jeg 
gjorde det til UG, så fik vi kun 9,5 i po-
int. Mystisk?? 
 
Så skulle jeg springe over et spring-
bræt. Det gjorde jeg så, og satte mig 
ca. en meter foran min "mor" i forvent-

(Fortsættes på side 15) 
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ning om en godbid. Jeg fik ingen god-
bid og blev desuden trukket i point for 
at sidde for langt fra hende. Uretfærdigt 
hvis i spørger mig. 9,5 i point. 
  
Vores sidste øvelse inden en pause var 
min yndlingsøvelse. Nemlig rundering. 
Og for at jeg rigtig kunne nyde min ynd-

lingsøvelse tog jeg mig rigtig god tid, 
da jeg havde fundet hende figuranten. 
Og så skete det frygtelige..Min "mor" 
kom og hentede mig FØR jeg nåede til 
at gø..Mand, var jeg mopset! Jeg må 
ved lejlighed forklare hende, at man alt-
så ikke får fuld point før hunden har gø-
et! Så kun 4 point i rundering pga min 
"mor". 
 
Efter en lur i bilen var tiden nu kommet 
til en ståøvelse. Her blev jeg trukket 0,5 
i point fordi min "mor" absolut skulle gå 
foran mig under opmarch. Så 9,5 i po-
int igen. 
 
Dækøvelsen burde jo være let nok for 
min "mor". Og alligevel stiller hun sig 
skævt i afslutningen så vi kun får 9,5 
point. Jeg skal vist til at træne hende 
noget mere! 
 
Endelig i den sidste øvelse oppede hun 
sig lidt. Vores sitøvelse var perfekt og til 

et dejligt 10 tal. 
 
Så var vi færdige, og vores samlede 
pointtal blev til 131,75, og det var nok til 
at vi vandt en fin pokal. Ud over det så 
fik vi også noget der hedder oprykning. 
Så næste år skal jeg være B-hund. 
 
Ud over mig og "mor" i C klassen, var 
der også Freja med Bent på slæb, og 
Fjante havde valgt at tage Sine med. 
De var også rigtig dygtige. 

I B-klassen var Frejka sammen med 
Lillian rigtige dygtige, og så var der min 
ven Kierli sammen med hendes men-
neske Helle, der næsten scorede top-
point. Rigtig flot af Kierli synes jeg. 

Så alt i alt havde jeg en dejlig dag i Thi-
sted. Vi havde fint vejr, og alle hunde 
fra DcH Thyholm var skarpe og gjorde 
det godt. Vi hunde fik det bedste ud af 
vores hundeførere, og jeg synes be-
stemt, at vi fra Thyholm er de bedste. 
Så jeg er helt klar til næste konkurren-
ce, og så må vi se, om jeg tager min 
"mor" med. 

 

Snudedut fra Gaia. 

(Fortsat fra side 14) 
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Søndag d. 27/6 havde vi konkurrence for vores egne hundeførere  

Steen og Coco var ikke helt 
enige den dag, her tager de 
en lille snak mellem øvelser-
ne. 

Hvem er mest stolt far eller 
datter? 
Sine får sit resultat: første op-
rykning! 

Resultater: 
Agility, begynder: 
     Susanne Holm med Carla  fejl i alt:             5 
     Betty Kristensen med Tulle fejl i alt:     15 
Spring, begynder: 

Betty Kristensen med Tulle fejl i alt:         10 
Susanne Holm med Carla  fejl i alt:     20 

Agility/spring, øvet: 
Leo Jepsen med Freja  fejl i alt      14,14 
Leo Jepsen med Lassie  fejl i alt      27,80 

Agility/spring, åben 
Leo Jepsen med Lassie  fejl i alt      10,21    
Leo Jepsen med Freja  fejl i alt:     19,43 
Susanne Holm med Carla  disket 
Betty Kristensen med Tulle disket 
 

Lydighed 
C 

Lene Kjærgaard med Gaia    133 p. 
Bent Køhler med Freja     128,45 p. 
Sine Pinnerup med Fjante     119,3 p. 
Steen Brodersne med Coco    108,25 p. 

B 
Helle Sakariasen med Kierli    198,5 p. 
Per Pinnerup med Beauty     91,35 p.
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Helle og Kierli demonstrerer , hvordan 
man får 10 i fri ved fod. 

Bent og Freja viser flot lineføring 

 
 
 
 
 
 

Vinderne i agility: 
Leo 

 Betty 
Susanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinderne i C og B: 
Lene 
 Helle 
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Klasse 

 
Sted 

H
jørring 

17/04 

N
ibe 

24/04 

H
adsund  

 01/05 

H
an H

erred 
Venskabs 15/5 

Lindholm
 

08/05 

Thisted  
Venskabs 29/05 

B
rønderslev 

05/06 

12/06 

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

        

        

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

Steen Brodersen / Coco  134,65      

Bent Køhler / Freja 78,5 110,95  133,95  123,5 117,6 

Sine Pinnerup / Fjante      100,75  

Lene Kjærgaard / Gaia 98,05  122,75   131,75  

        

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

Per Pinnerup / Beauty        

Lillian Søegaard / Frejka    131,25  132,65  

Helle Sakariasen / Kierli    172,25  198,05  

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

        

Elite - klassen 
(max. 400p)           

        

Viborg 
13/05 

 

 

 

 

128,45 

115,65 

 

106,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
ording 

06/06 

 

 

 

 

138,4 

120,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra konkurrencer 
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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 

               

              

              

              

 138  108,25           

 149  128,45           

   119,25           

 110,25 72,95 133           

              

              

   91,35           

              

   198,5           

              

              

               

              

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 

DIN LOKALE REVISOR 
 

SØNDERVÆNGET 21 
HVIDBJERG 

7790 THYHOLM 
TLF. 97 87 17 55 

WWW.REVISIONLIMFJORD.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 
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05:00 Vækkeuret ringer, min ”far” 
står op, hvad sker der da li-
ge? Gab, det er da søndag! 
Jeg sover bare videre gør 
jeg!! Næh hov, nu finder han 
vesten frem og åbner køle-
skabet?? 

 Jubii vi skal ud at lege, så 
står jeg også op ☺ 

 
06:15 Vi er pakket og klar! Læs: 

Der er masser af godbidder 
med! 

 
07:45  Så er vi i Bording, og jeg får 

en lang og go´ luftetur.  
Skønt, mange nye dufte, og 
så er der en mark med he-
ste, de er godt nok store, og 
jeg fatter ikke en dyt af hvad 
de siger. 

 
09:00 Jeg bliver hentet i bilen. Jeg 

nyder at ligge i mit nye bur 
med bagklappen åben, og 
kigge ud på alt det der sker. 
Der kommer også mange 
søde hanhunde forbi! 

 Vi er start nr. 5. Vi gi´r hinan-
den pote på, at nu skal de 
andre hunde ha´ smæk. 

 
09:15 Så går det løs, først linefø-

ring, jeg synes det gik rigtig 
fint, der var lige et sving hvor 
det duftede af fasan, så… vi 
fik 8,4 

 
 Apport, min ”far” er en torsk!! 

Han glemte pausen inden 

han kastede bukken  så – 
9,7 

 
 I ståøvelsen stod jeg helt 

stille ved kommandoen, men 
altså… min ene fod sov, så 
jeg var da nødt til at trippe 
lidt frem – 9,5 

 
 Jeg synes det var nogle 

skrappe dommere, og det 
blev min ”far” og Bent Køhler 
også enige om! Freja var og-
så dygtig, hun fik f.eks. 10 i 
apport. 

 
 Så var der pause, jeg lå i bi-

len og nød hannerne. Bent 
og ”far” drak øl. 

 
11:00 2. halvleg. Rundering klare-

de jeg i dag til OK, det gør 
”den gamle” glad. 

 
 Dæk gav 9,7, de ellers så 

søde dommere (nyt dom-
merhold) mente at jeg sad 
lidt skrå. Hvem f…..  vil sid-
de på en harelort!! 

 
 Så skulle jeg søge i feltet, 

det var godt nok svært. In-
gen vind var der og tørt, ja, 
og andre hunde havde tisset 
over det hele, der duftede så 
dejligt, godt min ”far” hjalp 
mig, ellers var jeg gået helt i 
stå. Det gav ham godt nok 
en advarsel, men jeg fik og-

(Fortsættes på side 23) 

Mine oplevelser ved den 
landsdækkende C hundedag 
i DcH Bording d. 6. juni 2010 
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så en for at tisse – øv!! 
Lige før ”ja tak” fandt jeg en rød luffe. 

Sejt at se min ”fars” øjne da 
jeg kom ind med luffen!! Søg 
6,5 – genstand 10 

 
 Middagspause. 
 
12:45 De to sidste øvelser gik i 

gang. ”Tag dig nu sammen” 
sagde ”far” Ja ja – jeg gør jo 
mit bedste. 

 Bent mener i øvrigt, at hvis 
det går godt, så kan vi må-
ske blive nr. 1? 

Det er godt nok spændende, spring og 
sid, det kan jeg da bare!! 

Så altså spring – perfekt – 10 tal. 
I sid-øvelsen blev jeg godt nok lidt uro-

lig, jeg synes jeg skulle sid-
de alene i alt for lang tid, 
”det er altså ikke sjovt mere”, 
”jeg er tørstig”, ” kom nu og 
hent mig, det er alt for lum-
mert nu”, så da ”far” endelig 
nærmede sig, gik jeg ham i 
møde – 8, og en lidt sur 
”far”. Det gik heldigvis hurtigt 
over ☺ 

 
Alt i alt havde vi skrabet 138,5 point 

sammen, og sørme om det 
ikke var nok til en 1. plads 
her i Bording. BARE HELT 
FANTASTISK ☺☺☺☺ 

….. og jublen ville ingen ende tage….. 
 
                          Hilsen Coco 
 
Ps. Da jeg kom hjem var jeg godt nok 

træt, havde knap tid til at si-
ge hej til min ”mor” eller alle 
gæster, der skulle bare so-
ves! 

 
Ps.ps.  Sender hermed et venligt ”vuf” 

til mine trænere på Thyholm. 
 
Ps.ps.ps. Da vi kom til træning om ons-

dagen, fik vi en varm vel-
komst, 1000 tak skal I ha’ al-
le sammen! 
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Hvidbjerg Autoværksted 
v/ Jan Nørskov & Martin Jensen 
Søndergade 12-14 · Hvidbjerg 

Telefon 9787 1005 

Hvad enhver hundeejer bør vide... 
 
Hundens anatomi 
 

SNUDEN= LUGTEAPPARAT, REAGERER OMGÅENDE PÅ UBEVOGTEDE 
BØFFER OG ANDET GODT. 
 
ØJNE= OPTISK SYN, STILLER SKARPT IND PÅ LØSE KATTE I OPTIL 2 KM 
AFSTAND. 
 
TUNGE= RENSEKLUD TIL BARNEANSIGTER OG VINDUER. 
 
TÆNDER= SKARPE FREMSPRING. OMFORMER MØBLER, SKO O.LIGN TIL 
RAGELSE. 
 
FORPOTER= GRAVEREDSKABER, GRAVER PLANTER, BUSKE O.LIGN OP, 
GRAVER KØDBEN, TEGNEBØGER, BILNØGLER OG HJEMMESKO NED. 
 
BAGPOTER HAR 4 GEAR: LAVT VED INDKALD, MEDIUM VED LEG, HØJT: 
CYKLER, BILER, KATTE OG MAD OG BAK VED DYRLÆGEBESØG. 
 
HALEN= SIGNALAPPARAT, BRUGES TIL AT : FJERNE ASKEBÆGRE, VASER, 
KGL. PORCELÆN, KAFFEKOPPER O.LIGN. FRA BORDET. 
 
HALSEN= FORLÆNGERSTYKKE, FASTHOLDER HALSBÅND, LINE, HUNDE-
TEGN OG HOVED TIL KROPPEN. 
 
PELS= DÆKFIBRE, FINDES I MANGE FARVER PÅ TÆPPER, MØBLER, TØJ 
OG I MADEN 
 
MAVEN= GALVANISERET BEHOLDER TIL STEN, PINDE, KØDBEN, MAD, LE-
GETØJ OG POSTBUDE. 
HJERTET ER SELVFØLGELIG LIG MED 24 KARAT GULD 
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Steen: Bording: nr 1 

Bent:  Han Herred: nr 2 
  Thisted (vensk.) nr. 2. 
  Thisted nr. 1 

Helle: Han Herred (vensk.) nr 1 
  Thisted (vensk.) nr 1 

Lene: Thisted (vensk.) nr. 1 
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KONKURRENCE MED KIERLI 
 

Det er ingen hemmelighed, at min ”lille” 
hund og jeg har været i byen for at te-
ste vores konkurrenceform. Vi blev 
nærmest sparket ud hjemmefra af Han-
ne K., som mente det var på høje tid. 
Tak for det, Hanne ;))) 

2 venskabskonkurrencer og 2 første-
pladser med rigtig fine point, er det fo-
reløbige resultat. 
Jeg er selvfølgelig glad, stolt, tilfreds og 
meget klogere. 
Glad, fordi gode resultater er meget for-
stærkende (dygtiiig) for enhver hunde-
fører. 
Stolt, fordi min lille hund ville præstere 
det bedste den kunne, under de givne 
omstændigheder. 
Tilfreds, fordi mine valg af træningsme-
toder ser ud til at være rigtige, i hvert 
fald for os. 
Klogere, fordi jeg nu ved meget mere 
om Kierli, og om hvordan jeg kan hjæl-
pe hende til at yde sit bedste. Jeg har 
også fået bedre overblik over vores 
træningsstatus, og ideer til at styrke og 
stabilisere vores niveau frem mod kon-
kurrencesæsonen 2011. 
Selvom de 2 konkurrencer har givet 
blod på tanden, har jeg valgt at vente 
med kredskonkurrencerne til næste år. 
2010 skal Kierli bruge til at komme godt 

igennem teenage tiden, flagre med hor-
monerne, bygge nogle muskler og blive 
sikker på sig selv. Hun skal også gerne 
styrkes i at elske træningen. 
Jeg skal bruge året til at færdiggøre 
min klikkeruddannelse, forhåbentlig be-
stå den afsluttende eksamen, og få alle 
læringsteorierne  til at ligge på rygra-
den, så de bliver endnu mere naturlige 
at  i praksis. Jeg håber at blive dygtig 
nok, til at starte et klikkerhold i 2011, og 
at der er nogen som har lyst til at være 
med  ;))) 
Sammen skal vi have afprøvet vores 
øvelser i alle tænkelige situationer. Vi 
skal træne med mange forskellige for-
styrrelser og mange forskellige steder. 
Til sammen skulle det gerne føre til en 
fin konkurrencesæson for os til næste 
år, og forhåbentlig de næste mange år. 
 Ambitionerne rækker til det hele, så vil 
det vise sig, om evnerne rækker lige så 
langt. 

Hilsen fra Helle og Kierli 
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Man varmede sig ved aftenens største og bedste bål! 
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Kristian og Bent 
Erik prøvede det 
bedste, de kunne, 
men ½ time med 
en gasbrænder 
føles laaaang 

Til sidst tog Leo 
affære, og han fik 
da heksen futtet 
af. 
Men bål?  
Nej ikke denne 
Sct. Hans! 

 
De fyldte armene, men jo 
nærmere de kom hjemad, jo 
mindre halm var der tilbage. 
Og hvis ejeren af halmen op-
dagede tyveri-
et, ville han ik-
ke være i tvivl, 
han kunne ba-
re følge spo-
ret! 
 
 

Bent Erik og Bent K. fik øje på halm-
ballen langt nede i engen. Og så……. 

Og Bent Erik knækkede 
sammen af grin til sidst. 
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Nogle hyggede sig med 
snobrød på terrassen, 

mens ”de gamle” disku-
terede. Og talen faldt 

på hunde…... 

Hvad mon 
Bent Erik er 

ved at demon-
strere???? 

Og Danmark spillede jo kamp i Sydafrika! 
 Lene holdt alle opdateret. 
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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: 
 
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 
 


