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Kristian Kristiansen og Bent Køhler ved DM 
Se mere inde i bladet 
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Bestyrelsesmøde hos Bent Erik d. 10. august 2010 
Deltagere: Per, Kristian, Bent Erik, Peter og Karin 

Fraværende: Lene og Bent 

1. Opfølgning af referat: 
Ny forsikringsleverandør til DcH bliver 
”Dyrekassen”. 
Link til DcH-shoppen er sat på hjem-
mesiden. 
Gynger er ikke ordnet og der er ikke 
set på borde og stole endnu. 
Referat godkendt. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Klubben betaler egne medlemmers 
startgebyrer ved deltagelse i DM 
Kreds 1 ansøger Trygfonden om hjerte-
starter. Skal følge med rundt på kon-
kurrencerne. Svar til september. 
De 2 nystartede agilitydommeraspiran-
ter har afbrudt deres uddannelse. Dette 
betyder, at Kreds 1 ikke  har agility-
dommere fra 2011. Altså skal der hen-
tes dommere fra andre kredse eller fra 
DKK.  
Stor tilstrømning til konkurrencer i 
Kreds 1 pga. manglende konkurrence-
tilbud i andre kredse. 
Der er til et offentligt arrangement set 
brug af strømhalsbånd. Der er efterføl-
gende startet sag i ordensudvalget og 
foretaget politianmeldelse. 
Der arbejdes på, som supplement til 
konsulent-vagttelefonen, at der via 

hjemmesiden kan indtastes postnr. og 
så få oplyst tlf.nr. på nærmeste konsu-
lent. 
Husk at DcH-bladet fremover skal af-
hentes i klubhuset. (Der er stor bespa-
relse for DcH ved ikke at skulle sende 
bladet til det enkelte medlem længere). 
 
3. Fremlæggelse af regnskab 
Økonomien har det fint. 
 
4. Kontingent/jordleje/ekstraordinær 
generalforsamling 
På den ekstraordinære generalforsam-
ling den 19/6-2010 blev kontingentfor-
højelsen på  
kr. 50,- pr. halve år f.g. 1/11-2010 ved-
taget tillige med stigning på kr. 100,- pr. 
medlem på hvalpehold, der startes ef-
ter 1/1-2011. Stigningen skyldes forhø-
jelse af klubbens kontingent til landsfor-
eningen fra 2011 på kr. 70,- pr. år samt 
kr. 30,- årligt til DcH`s  initiativfond. 
Jordlejen stiger med kr. 1.000,- til i alt 
kr. 8.000,- pr. år, f.g. 1/12-2010. 
 
5. Nyt fra husudvalg 
Det går godt med græsslåningen. Der 
er god hjælp fra medlemmerne. Tak for 

(Fortsættes på side 5) 

Flügger 
Farver 
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Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 

det. 
Knagerække sættes op på toilet. 
 
6. Næste måned 
Næste møde d. 7/9 hos Karin kl. 19.30. 
 
7. Eventuelt 
Bent Erik ser på køb af buskrydder/
græstrimmer 
 
Referent: Karin 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

Mange tak for opmærksom-
heden og interessen for min 
sygdom. Det varmer at vide 
der er nogen der tænker på 
èn i den svære tid. Men det 
går heldigvis fremad igen 
nu.  

Med venlig hilsen 
Lillian 
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1.Opfølgning af referat. 
Tidspunkt til ekstraordinær generalfor-
samling fejlagtigt angivet til 18.45.Det 
var naturligvis 17.45. 
Arbejdsdagen gik fint og vi takker for 
hjælpen. Torsdag gik en lille flok i gang 
med rengøring af klubhuset og lidt ma-
ling. Lørdag blev der malet, ryddet op 
og repareret. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2.Nyt fra kreds/lands mm. 
Landskontingent er i 2010 er 195 kr.I 
2011 bliver det plus 70 og plus 30 til ini-
tiativfond. 
Der er ny forsikringsleverandør til DcH. 
Medlemstallet er vigende. 
Holdstart forsinket pga. sne. 
DcH-shop logoet skal være på forsiden 
af TcH`s hjemmeside. 
Kredsrådsmøde d. 9. juni. Vi melder 
fra. 
 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Økonomien har det fortsat fint. 
 
4.Kontingent/jordleje og ekstraordinær 
generalforsamling. 
Jordleje stiger med 1000 kr. årligt. 
 
5. Skt. Hans og lokalkonkurrence. 
Trænerne bedes opfordre deres hunde-
førere til at komme. 
John Sørensen (DcH Lemvig) er dom-
mer for de 7 hundeførere i lokalkonkur-
rencen. 
 
6. TCH hjemmesiden 
Endelig fik vi vores møde, og de ”nye” 
webmastere aftaler møde hvor opga-
verne fordeles. 
 

7. Træner/udvalgsweekend. 
Det har vi vist været omkring. 
 
8. Nyt fra husudvalg. 
Arbejdsdagen gik rigtig fint. 
Nyt springbræt som er 3i1 (kan bruges 
både på hvalpehold og konkurrence ly-
dighed. 
Gynger ordnes. 
 
9. Næste møde plus evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmeside. 
Næste møde d. 10. august hos Bent 
Erik kl. 19.30. 
 
10. Evt. 
Prøv og se ferie forespørgsel. Vi takker 
nej. 
Kristian spørger til nyt ang. Borde til 
klubhuset. Intet nyt på området. 

Ekstraordinær generalforsamling 
d. 19. juni kl. 17.45 i klubhuset. 
 
1. Valg af dirigent. 
Per Pinnerup blev valgt. 
 
2. Forslag fra bestyrelsen: 
Forslag om stigning i grundkontingent 
på 50 kr. pr. halve år, første gang 1/11-
2010.Samt stigning på 100 kr. pr. med-
lem på hvalpehold, der startes efter 
1/1-2011. 
Stigningen begrundes i forhøjelse af 
klubbens kontingent til landsforeningen 
fra 2011 på 70 kr. pr. år samt 30 kr. år-
ligt til DcH`s initiativfond. 
Forslaget vedtages ved håndsopræk-
ning. 
 
3. Evt. 

Bestyrelsesmøde hos Per d. 1. juni. 
Deltagere:Per,Karin,Kristian,Bent-Erik,Peter,Bent og Lene. 
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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: 
30/10 

Trænermøde 14/9-2010. 
Fremmødte: Per, Lene, Claus, Kristi-
an, Leo, Ina, Bent Erik, Christina, Ar-
ne, Helle, Hanne K. 
 
Planlægning af vintertræning. 
Program er nu fastlagt. Er gældende fra 
d. 2 .oktober. 
Lørdagstræning: 
Kl. 12.30  Agility 1 – Leo Jepsen. 
                 L4 – Kristian. 
                Sjov med hund – Bent Erik og 
Ina. 
                Klikker hold – Helle.  
Kl. 14.30 Agility 2 – Hanne Ambolt. 
                Hvalpe – Inge og Per. 
                L1 – Lene og Christina. 
               L2 – Hanne K og Kristian. 
               L3 – Arne, Bent N. 
Per kunne kort fortælle, at træningen på 
hvalpeholdet går planmæssigt. Holdet 
er ikke så stort denne gang. Helle vil nu 
tilbyde klikker træning i klubben.  Det 
bliver spændende, at få et nyt hold i 
programmet. Som ventet blev det 
svært, at planlægge vinter programmet. 
Både Helles klikker hold og sjov med 
hund holdet skulle passes ind. Det blev 
en udfordring af de større. Hanne kæm-
pede en sej kamp for at få programmet 
til at hænge sammen.  Dog fik vi hoved-
parten til at falde i hak, inden vi gik 
hjem. Det var et langt møde!! Heldigvis 
havde Inge baget en kage til os.  
Vi havde en god snak om vores træ-
ning. Hvordan det er mest rigtigt at til-
rettelægge. Træner interesser, hundefø-
rerens engagement osv.  Det var en 
spændende debat.   
Næste møde: d. 19 januar 2011.   
Kristian medbringer kage. 
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Herligt, når medlemmerne kan finde ud 
af at træne sammen udenfor de norma-
le træningstider! 
 Også godt, at DcH Thyholms 
navn derved bliver kendt mange steder. 
 Meeeen——- der kan dog være 
situationer, hvor man siger: ”Da havde 
du vel ikke din vest på?”  
 Lene og Helle havde trænet i 
Humlum og slappede bagefter af ved 
stranden. Hundene tumlede og nød til-
værelsen og friheden. Et par dagpleje-
mødre havde i det fine vejr også fundet 
stranden og nød nu madpakkerne sam-
men med børnene. Pludselig var Gaia 
væk, og Lene fandt hende hos dagple-
jemødre/børn, hvor hun hyggede sig 
med børnene. Lene undskyldte og sag-
de nærmest i sjov, at det var da godt, 
der ingen leverpostejmadder var frem-
me. Hvortil de voksne svarede: ”Det 
var der også!” Alle tog det vistnok hel-
digvis med godt humør. 
 Da Lene fik ferie, besøgte hun os 
I Sæby til en enkelt overnatning. Hun 
og Gaia kom om formiddagen, og Kri-
stian og jeg havde været inde i Sæby 
og købe varm leverpostej til frokosten. 
Vel ankommet sad vi 2 benede og nød 
solen, og vi morede os over Gaia, der 
helt tydeligt godt vidste, i hvilket rum 
hun skulle bo. Pludselig løb hun rundt 
med noget i munden og opfordrede vo-
res hunde til fangeleg. Det lykkedes 
dog Lene at fange leverpostejen. Hel-
digvis er Gaia da lidt opdragen, så 
hverken plastpose, plastfolien omkring 
pakken eller  alufoliebakken bar tegn 
efter hundetænder.  
 Da vi senere sad ved frokostbor 

 
det, kom Gaia listende hen til mig, 
snød sig lige så stille til at gøre snuden 
meeeeeeget lang og prøve at trække 
leverpostejen til sig ved at hive i den 
plastpose, den stod på. Det lykkedes 
hende dog ikke. 
For øvrigt havde Lene en oplevelse på 
vejen til Sæby. Hun kørte stille og roligt 
og var meget optaget af sin kørsel. Så 
optaget, at hun ikke med det samme 
lagde mærke til alle blinkene bag sig. 
Det var politiet, der blinkede med alt 
det, der kan blinkes med på sådan en 
bil. På et tidspunkt gik det op for Lene, 
at det måske var hende, de ville snak-
ke med, og hun fik sagt ”et øjeblik” til 
Helle, som hun snakkede med i mobi-
len, og fik holdt ind til siden. På politiets 
forespørgsel, om hun erkendte at have 
snakket i mobil, mens hun kørte, kunne 
hun kun svare ja. 500 kr i bøde!! Mon 
ikke Helle står halv skade, eftersom det 
var hende, der ringede op. 
 
 
 

☺ ☺ 
 
 
 
Hørt på træningspladsen: 
 
Kristian K. ”Det bedste ved det der klik-
kertræning er, at hundeførerne skal 
holde deres kæft” 
 
 

☺ ☺ 
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30/10 
KL. 18.00 

 
Menu: 

 
Grillet oksefilet i skiver med drys af parmesan og hertil løgsalat, serveres 

koldt. 
Krydderglaseret kalkunfilet/bryst 

Svinemørbrad i svampesauce med bær 
 

Flødebagte kartofler med porre og bacon  
Saltbagte babykartofler med aioli 

 
Tomatsalat med mozzarella 

Coleslaw med snittet hvidkål, rosiner, gulerødder og ananas 
Tzatziki af agurk og hvidløg vendt i græsk yoghurt 

Salat med grønne pluksalater med tørrede bær, ristede mini-pinjekerner og 
økologisk hyldeblomstdressing 

 

125,-/person 

Betales samme aften 
 

Tilmelding på listen i klubhuset 

senest  16/10 
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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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Hvor gammel er Freja? 
Freja er 2 år og 3 måneder 
 Hvorfor valgte du lige netop en dober-
mann? 
Jeg ville egentlig helst have haft en 
blanding mellem en dobermann og en 
rottweiler, den blanding har jeg haft før, 
det var en dejlig hund, rar og dygtig. 
Den var blid og værnede om alt leven-
de, der var småt, men brød sig ikke om 
store hunde. 
Den blanding kunne jeg ikke få, så jeg 
valgte en dobermann, fordi jeg synes, 
den er pænere og mere adræt end en 
rottweiler. 
Hvordan var hun som hvalp? 
Hun var en rigtig piveunge, bange for 
alting 
 Hvordan har du fået oparbejdet hen-
des selvtillid? 
Jeg har brugt meget miljøtræning, jeg 
har udsat hende for de ting, hun var 
bange for og rost hende, når hun klare-
de det. 
 Har du haft hund før? 
Da jeg var helt ung, havde jeg en 
schæfer. Og som sagt havde jeg dob-
rottw blandingen. Da den døde, havde 
min kone fået en cairn terrier, og jeg ar-
bejde på Sjælland, så jeg ville vente 
med at få en stor hund, til jeg igen fik 
mere tid til det. 
Har du gået i DcH før? 
Jeg gik et par måneder på begynder-
holdet med min dob – rottw. 
Du bor i Linde og har 30 km at køre til 
træning hver gang.  Hvorfor valgte du 
lige Thyholm? 
Jeg ringede først til Lemvig DcH, deref-
ter Holstebro DcH, men ingen af de af-
delinger ønskede at træne en dober-

mann. En dag traf jeg Helle Sakariasen 
i Hundeskoven. Vi kom til at snakke, og 
det viste sig, at hun var trænerformand 
i DcH Thyholm. Hun opfordrede mig til 
at starte på hvalpeholdet. 
 Hvordan har træningsforløbet været?  
Efter hvalpeholdet var jeg på almen ly-
dighed, derefter prøvede jeg motivati-
onsholdet og endte til sidst på holdet 
med C – konkurrencehunde. 
Bruger du en bestemt træningsmeto-
de? 
Nej, jeg går og lytter mig til, hvad ”de 
gamle” siger. Så prøver jeg at finde ud 
af, hvad Freja lærer bedst med. Jeg 
tror ikke, man bare kan bruge éen me-
tode til en hund.  
Jeg indøver øvelserne dagligt, når vi 
går ture, Jeg prøver at lave træning til 
en adfærd, når vi er sammen ude. 
Det er god træning, hvis man kan blive 
kammerat med sin hund, det gør træ-
ningen lettere, hunden føler det er leg 
snarere end træning.  
Træning med forstyrrelse er ”tidens lø-
sen”. Har du brugt det i din træning? 
Ja, meget. I rundering har vi brugt f. 
eks. brugt at smøre blod på græsset 
ved figuranten, eller at få hanhunde til 
at lette ben der. I stuedressuren har jeg 
også brugt forskellige ting, jeg råber 
pludselig, kravler ind til Freja i eksem-
pelvis ståøvelsen, jeg har fået hold-
kammerater til at hoppe, løbe og lege 
med deres hunde i vores bane. 
Hvad gør du for at Freja skal synes, det 
er sjovt at træne? 
Som belønning har vi et reb, som hun 
er meget glad for. Ellers er hun ikke en 
udpræget legehund. Hun elsker social 

(Fortsættes på side 15) 

Bent Køhler og Freja har været til DM. I den anledning har jeg stillet Bent 
nogle spørgsmål: 
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kontakt, og så er hun meget glad for in 
leverpostejbøtte! 
Mange mener, at hunden ikke kan klare 
at gå til konkurrence hver uge. Hvor 
mange konkurrencer har I deltaget i, og 
hvordan synes du, det har påvirket din 
hund? 
DM er vist nr. 15 konkurrence. Det er 4. 
konkurrence på 4 uger. Jeg har før væ-
ret af sted 2 dage i træk, og hun går 
faktisk bedst på 2. dagen. 
En brugshund skal bruges, det kan jo 
ikke nytte noget, at f. eks. en fårehund 
eller en politihund ikke kan bruges me-
re end en gang om ugen, de skal være 
klar til at arbejde hver dag. 
Konkurrencer er egentlig bare en slags 
træning, der viser, hvad man skal træ-
ne mere med. 
Hvad er jeres bedste oplevelse i DcH? 
Det er helt klart at kvalificere os til DM. 
Når man tænker på, hvordan hun var 
som hvalp, var der vist ingen, der hav-
de regnet med, at hun kom så langt. 
Nu siger man jo, at der er koldt på top-
pen. I er her i Thyholm afd. nogle C 
hunde, der har konkurreret hele året og 
ligger meget tæt. Hvordan har du det 
med dine konkurrencekammerater 
hjemme i klubben? 
Det har jeg overhovedet ikke mærket. 
Jeg har det rigtig godt med mine kon-
kurrencekammerater, både herhjemme 
og ude.. Det er da ikke altid, vi er lige 
enige om træningen, men det er jo kun 
godt, for ellers var der jo ingen frem-
skridt. Jeg er nok ikke altid for god til 
”at høre efter i timen”, jeg træder nok 
sommetider lidt ved siden af. 
Jeg håber virkeligt for holdkammerater-
ne, at de også når til DM. 
Og ude? 
Jeg har det som sagt fint. Når man er 
af sted til konkurrence alene, kommer 

man til at snakke med flere. 
Du har trænet i redningskorpset. Hvad 
har det lært dig? 
Jeg har lært mange ting, som jeg kan 
tage med hjem. F. eks. at man skal bru-
ge holdkammeraterne mere,: til at skif-
tes til at være figuranter, til at lave for-
styrrelser i stuedressuren o.s.v. 
Det er godt med træningshold på en 3-
4 stk., der virkelig vil gå ind for det.  
I redningskorpset er eftersøgning og 
rundering det altafgørende, og der bli-
ver arbejdet meget intenst med det. 
Du er også medlem af bestyrelsen. Ser 
du det som lidt af en pligt, eller er det 
fordi du kan lide arbejdet  med  klubli-
vet? 
Jeg kan godt lide klubarbejdet, og der 
er jo nogen, der skal gøre et arbejde 
for at holde klubben kørende. 
Du siger, at du vil bruge næste år på at 
lære B programmet og kun deltage i lo-
kal- og venskabskonkurrencer. Men 
Freja er jo allerede en dygtig sporhund. 
Hvad holder dig tilbage? 
Det spørgsmål kan jeg ikke lige svare 
på nu. Lad os se tiden an. 
Hvor er du og Freja om 5 år? 
Da er vi i eliteklassen. 
 

Bent og Freja blev nr 36 til DM. De fik 
122 point. Freja fik kun 3,5 point i det 
frie søg, hun opgav at søge, da hun så, 
genstanden var en sko. 

De lavede det 4. flotteste stuedressur i 
C klassen til DM, her opnåede de 98,5 
point af 100 mulige. Desuden fik de 
max point (20) i runderingen. 

GODT GÅET, BENT! 
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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 

G
ive 

08/08 

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 

D
M

 
25/09 

S
ydthy 

Venskabs 09/10 

               

              

              

              

 138  108,25 133,9    117,40  106,95 142,25   

 149  128,45 137    133,15 118 129,3 138 122  

   119,25        113,05   

 110,25 72,95 133     76.50   99,5   

              

              

   91,35           

              

   198,5        186,70   

              

              

               

              

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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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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Vi har desværre ingen billeder fra konkurrencen, men dog nogle af de lokale hel-
te fra præmieoverrækkelsen.  
Er smilet ligefrem proportional med pokalens størrelse? Noget kunne tyde på det, 
men døm selv.  
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Plac KatNr Hundefører Hund Race Klub    Point 

1 7 
Christina 
Lillienskjold 

Emma Rottweiler Han Herred    97,00 

2 6 
Gudbjörn 
Danielsdót-

Idaho Ukendt Thisted    81,60 

3 8 
Knud V. 
Jensen 

Freja Ukendt Sydthy    73,60 

4 4 
Bente Jen-
sen 

Talik Ukendt Morsø    71,60 

5 9 
Louise Han-
sen 

Molly Cocker S Sydthy    66,40 

6 3 Karin Holst Mille Ukendt Sydthy    54,50 

7 2 
Michealla 
Klitten 

Fafnir Ukendt Thisted    51,50 

8 5 Jytte Jensen Harvey Ukendt Sydthy    14,10 

# 1 
Tanja Mad-
sen 

Ozzy Ukendt Sydthy    0 

Klasse Ny-C 

Klasse C KatNr Hundefører Hund Race Klub   Runder Point 

1 9 
Steen Bro-
dersen 

Coco Cocker S Thyholm   20,0 142,25 

2 5 Bent Køhler Freja Dobermann Thyholm   19,0 138,00 

3 2 
Christian 
Rysgaard 

Gloria Ukendt Thisted   6,0 128,20 

4 4 Jan Larsen Alfie Golder Ret Han Herred   6,0 120,10 

5 6 
Hans Arne 
Hansen 

Louis Kl. Münster Morsø   4,0 113,55 

6 1 
Sine Pinne-
rup 

Fjante Labrador Thyholm   0,0 113,05 

7 7 
Lene Kjær-
gaard 

Gaia Labrador Thyholm   20,0 99,50 

8 3 
Janet E. 
Pedersen 

Fiddo Ukendt Sydthy   2,0 88,40 

# 8 
Karen M. 
Nielsen 

Gry Kooiker Han Herred    0 

# 10 
Lise Sønder-
gaard 

Phønix Ukendt Sydthy    0 

Klasse C 

Klasse B 
Plac 

KatNr Hundefører Hund Race Klub  Spor Runder Point 

1 3 
Helle Saka-
riasen 

Kierli Ukendt Thyholm  42,00 25,00 186,70 

2 5 
Brimer Jen-
sen 

Kenzo Labrador Han Herred  11,40 7,00 129,75 

3 4 
Karen Jep-
sen 

Selma Ukendt Sydthy  12,00 16,25 101,00 

# 1 
Henrik 
Damsgaard 

Zacco Ukendt Sydthy    0 

# 2 
Line Frand-
sen 

Kikki 
Riesensch-
nauzer 

Han Herred    0 

Klasse B 

 Plac KatNr Hundefører Hund Race Klub  Spor Eftersøg Point 

1 1 
Monica 
Thomsen 

Troja 
Bor-
der/schæfer 

Thisted  58,75 31,50 207,45 

Klasse A 

Plac KatNr Hundefører Hund Race Klub  Spor Eftersøg Point 

1 1 Kurt Jensen Easy Bor- Thisted  101,60 83,40 284,00 

Klasse E 
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Post Danmark rundt/hundetræning. 
Båthorn, klaptræer, hujen, højtalervog-
ne, klikker og masser af små ostehap-
ser☺. Kierli var noget utryg ved balla-
den, mens Frejas erfaring var tydelig. 
Jo mere larm, jo større sandsynlighed 

for ristede pølser, isvafler og andet guf 
☺. Forhåbentlig får Kierli de samme er-
faringer. 

(Helle 4/8 2010) 

Bip Bip:  
Sms fra 
Helle 

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 
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Der var seks ekvipager til træ-
ning på hvalpeholdet den 22. 
september hvor fotografen lag-
de vejen forbi 
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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 
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 
 


