
 
34. årgang November 2010 

Formanden skal også engang imellem have lov at komme 
på forsiden. Her modtager Per agility venskabspokalen. 
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På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og 
DcH landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv.  

Kreds 1: 
http://www.dchkreds1.dk/Nyheder/index_8_nyheder.htm 

Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

 Agilityudvalg:  Peter Kamstrup , Hanne Ambolt 

Indholdsfortegnelse 
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Bestyrelsesmøde hos Karin d. 7. sep. 

Deltagere: Per, Karin, Kristian, Bent-
Erik, Bent og Lene. 
Fraværende: Peter. 
 
1.Opfølgning af referat. 
Referat godkendt og underskrevet. 
2.Nyt fra kreds/lands mm. 
En af konsekvenserne af den nye hun-
delov er, at ingen af de 13 forbudte 
hunderacer må træne/konkurrere i DcH 
regi uden line og mundkurv. 
Pt har kreds 1 en sag om en haleam-
puteret hund der har deltaget i 7 kon-
kurrencer i 2010 og lige nu ligger til ud-
tagelse til DM. Desværre må haleam-
puterede ikke deltage i konkurrencer 
uden dispensation (fra justitsministeri-
et), og en sådan er ikke givet. Situatio-
nen blev først opdaget d.5-6-10 
Forespørgsel om vi vil holde en kreds 
konkurrence i 2011.Vi har sendt en an-
modning om at holde en dobbelt agility-
konkurrence samt konkurrencer i C og 
B lydighed. Datoerne fordeles efter 
deadline af indsendelse af ønsker. 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet er fortsat fint. 
4.Tilskud til DM 
Kristian mener at et tilskud til DM hun-
deførere er passende. Det er god re-
klame for klubben og en anerkendelse 
af hårdt arbejde. Hans forslag er beta-
ling af startgebyr plus tilskud til ophol-
det (500 kr.) Det blev vedtaget. 

5.Venskabsdyst. 
Der er styr på lydighedsdelen, men agi-
lity mangler en sekretær. Per er sat på 
sagen. 
6.Nyt fra husudvalget. 
Klubhuset bliver gjort rent torsdag in-
den venskabsdysten. 
Bent Erik har indhentet tilbud på en 
buskrydder til klubben. De er dog lidt i 
den dyre ende, så Per tjekker priser 
andre steder hvor de forventes at være 
billigere. 
Per kigger efter 2 nye gynger. 
Bent Erik udskifter porten ind til agility-
banen. 
7.Næste måned plus evt PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Hos Kristian d. 7. oktober kl. 19.30 
Der vil blive lagt lidt flere billeder ind i 
galleriet på hjemmesiden 
8 Evt. 
Karin holder styr på medlemmernes 
”runde” dage og melder begivenheder 
til Kristian, som så vil tage sig af det 
praktiske. 
Det blev vedtaget at Karin og Per frita-
ges for betaling af kontingent. 

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

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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FORMULAR TIL VEDTÆGTER FOR FORENINGER UNDER  
LANDSFORENINGEN DANMARKS CIVILE HUNDEFØRFORENING. 

 
§ 1 

 
Foreningens navn er Thyholm civile Hundeførerforening. 
Dens hjemsted er Thyholm. 
 
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmark´s civile Hundeførerforening. 
 

§ 2 
 
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkur-
rencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. 
 
For at nå disse mål skal foreningen: 
 
Samle hundeinteresserede personer i en forening.  

Det er en forudsætning for udøvelse af den pågældende er medlem af  
foreningen. 

 
Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og 

samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, samt arbejde på at fremme børn 
og unges omgang med og forståelse for hunden.  

 
Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens inte-

resser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse 
af familiehunden. 

 
Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv. 
 
Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver. 
 
Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH. 
 
Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere. 
 

§ 3 
 
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrel-
sen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den of-
fentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den 
årlige ordinære generalforsamling. 
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundefører-
forening. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i 
denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabs-
års begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. 
Sker udmeldelse ikke, er medlemmet pligtigt til at betale kontingent for det næste regnskabsår. 
Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen. 

 
(Fortsættes på side 7) 
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§ 4 
 
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalfor-
samling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. 
Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af gene-
ralforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i forenings aktiviteter uden at 
betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver med-
lemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til 
bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden 1 FEB har betalt kontingent, kan slettes 
af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for 
det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har 
intet krav på foreningen eller dens midler. 

 
§ 5 

 
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 31, januar. 
Generalforsamlingen behandler følgende sager: 
Valg af dirigent. 
Formandens beretning. 
Regnskabsaflæggelse af forenings kasserer. 
Fastsættelse af kontingent, trænergebyr og indskud. 

(indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.) 
Indkomne forslag. 
Valg af formand. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Valg af 2 revisorer. 
Valg af 1 revisorsuppleant. 
Valg af festudvalg. 
Valg af redaktion. 
Valg af aktivitetsudvalg/husudvalg. 
Valg af træningsleder. 
Valg af tillidsmand. 
Eventuelt. 
 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det, 
eller når bestyrelsen bestemmer det. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand 
senest 01. oktober. 

 
§ 6 

 
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmebe-
rettigede medlemmer stemmer. 
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den gene-
ralforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s 
sekretariat..  

§ 7 
 
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af forenin-
gen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

(Fortsættes på side 8) 
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§ 8 
 
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. 
Indkaldelse til generalforsamling skal med mindst 14 dags varsel, skriftligt til alle medlemmer 
eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen 
samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når besty-
relsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæ-
ring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der øn-
skes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er mod-
taget. 

 
§ 9 

 
Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for to år af 
gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår 
med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 supplean-
ter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan 
der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens inte-
resse. 

 
§ 10 

 
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form 
og skal foreligge i revideret stand til generalforsamlingen. 
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. 
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. 

 
§ 11 

 
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod fo-
revisning af sidste medlemskvittering.  
Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. 
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dom-
mer, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. 
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online 
tilmeldingssystem, 
men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte 
kvalifikationskrav. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre-
hjemme 

 
§ 12 

 
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for 
landsforeningen DCH. 
 

§ 13 
 
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, 
så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse 
af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for 

(Fortsættes på side 9) 
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foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til 
denne. 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital DcH Kreds 1 med henblik 
på etablering af en ny lokalforening på Thyholm. Hvis ikke dette sker senest 5 år efter 
opløsningen tilfalder kapitalen DCH Kreds 1 
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile 
Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med 
minimum 4 ugers mellemrum. 
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden 
inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. 
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. 
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori 
kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af 
indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af 
forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling 
med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog 
ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. 
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende 
hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er). 
 

§ 14 
 
Formanden og kassereren har tegningsret, (Med tegningsret menes: Hvem kan skrive under 
på vegne af foreningen for eksempel ved oprettelse af check- eller girokonto eller ved indgåel-
se af købs- eller låneaftaler). 
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Indstilling af 
årets medlem 

2010 
 
Igen i år uddeles prisen for årets 
medlem. 
 
Prisen uddeles til en person som 
har nået gode resultater med sin 
hund, eller som er en god kammerat 
eller en som gør et stort stykke ar-
bejde i klubben 
 
Alle i klubben kan indstille en mod-
tager af pokalen. 
Indstillingen skal begrundes skrift-
ligt og kan sendes på mail til  
formand@dch-thyholm.dk eller den 
kan afleveres til undertegnede. 
 
Prisen vil blive uddelt ved General-
forsamlingen den 28. januar 2011 
 
Indstillingsfristen senest 22. januar 
2011 

 
m.v.h. 

 
Per Pinnerup 

formand 

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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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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Formandens beretning 2010 
 

Ved generalforsamling den 28. januar 2011. 

Så gjorde vi det igen: en hundefører til 
DM, rigtig godt gået Bent Køhler, og 
man må sige, at man hverken som træ-
ner eller hundefører kommer sovende 
til de resultater, som kommer i resultat-
hæftet. Og kommentaren på dommer-
sedlerne, er vidne på de enkelte områ-
der, som en ekstra gang træning kan 
rette op på. 
 
Ikke alle hundeførere kom til DM, men 
utrolig mange af vore dygtige hundefø-
rere har lavet en masse flotte resultater 
i årets løb. Et stor tillykke til jer alle, og 
ikke mindst til jer trænere, som bruger 
en masse tid på planlægning og en 
målrettet indsats. 
 
Vi kæmpede endnu engang om ven-
skabs pokalerne, men i år kunne vor 
dygtige AG hold bryste sig af at kunne 
erhverve den flotte pokal, som nu kan 
pynte i klubhuset, indtil næste år. 
 
Alle i de forskellige udvalg har igen i år 
gjort det mulig at komme ned til et glad 
og livligt klubhus, og selv om vejret ikke 
helt var med os i begyndelsen af året, 
kæmpede vi videre og fandt alternative 
muligheder for træning, for nogle en 
udfordring, man ikke helt glemmer. 
 
Jeg ved, at mange bruger utrolig meget 
tid i og for klubben, også selvom man 
ikke er medlem. Det vil jeg gene takke 
jer for. 
 
Mange nye ansigter har igen været 
gennem klubben, og nogle er blevet  
mere ”bidt” end andre, Det er dejlig at 

få nye ansigter, for disse kan godt give 
os ”gamle” nogle nye ideer og nogle 
andre synsvinkler, det er godt for klub-
ben. En stor velkommen i klubben til 
jer. 
 
Vi har fået nye træningshold i klubben, 
bla. en ”sjov med hund” hold, hvor der 
ingen regler er, men hvor man har det 
sjovt med hunden og hinanden. Endvi-
dere er der startet et klikkehold, efter at 
Helle Sakariasen gennemgik uddannel-
sen som klikker trænings instruktør. 
Stort tillykke til hende, og god arbejds-
lyst.  
 
2 af vore 3 nye trænere er blevet færdi-
ge i år, Lene Kjærgaard, Christina Ej-
lersen. Stort tillykke til jer, og klubben 
ser frem til jeres nye erfaringer og hå-
ber I kan give os ”gamle” nye input. 
 
Af nye tiltag kan bl. a. nævnes at klub-
bens hjemmeside er blevet mere livlig, 
med flere nyheder, billeder o.s.v. Og 
skulle I have noget som I mener, burde 
ændres eller anden tiltag, så send en 
mail til en i bestyrelsen eller din træner. 
 
Mange informationer kommer både på 
opslagstavlen og bliver lagt på hjem-
mesiden, så man hele tiden kan orien-
terer sig, om hvad der sker i klubben. 
 
Vi fik i foråret malet og ryddet op i og 
omkring klubhuset, og mange tak for 
den hjælp vi fik. Det var smadder hyg-
geligt, tak for en god indsats. 
Græsslåningen har været en fornøjelse 

(Fortsættes på side 13) 
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i år. Selv om sæsonen ikke har været 
så lang, har mange hjulpet med at slå, 
så mange tak for det, for det har været 
en fornøjelse at træne på kort græs. 
 
Endvidere har vi fået nye borde, som 
var meget tiltrængt, efter som nogle af 
de gamle har været med næsten siden 
klubbens start. 
 
Igen i år havde vi opsyn i Midtpunktet, 
hvor både gamle og nye medlemmer 
mødtes på tværs. Og så kunne man se 
juleudstillingen i ro og mag, uden 1500 
andre fortravlede mennesker. 
 
Den afsluttende skovtur i Klosterheden 
2009, blev ledet af Hanne A og Co. Det 
var en flot tur og vejret var med os, så 
ingen blev våde, og vejen gik heldigvis 
forbi julemanden og hans kone, som 
igen havde lidt godt til maven klar til os, 
og dem siger vi selvfølgelig også tak til. 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg før har sagt, 
at alle som yder et stykke arbejde i for-
eningen, gør det frivilligt, og så skal det 
også være sjovt, for lønnen er jo at se 
glade og tilfredse medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 

Del dine oplevelser med  
Hundepostens læsere 

 
Send dine billeder og sjove oplevelser 
med din hund til hundeposten, så vi al-
le 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hundeposten i farver 
Har du lyst til at få Hundeposten i far-
ver, så hent den elektroniske udgave i 
PDF-format på klubbens hjemmeside: 
 

http://www.dch-thyholm.dk 
 
God fornøjelse 

Red. 

www.sparlim.dk 
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Dagsorden til 
Generalforsamling i Thyholm DcH  

28. januar 2011 kl. 19.00 
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup   
Formandens beretning. 
Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 
Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og træningsgebyr.   
Indkomne forslag. Se bilag fra bestyrelsen. 
Valg af formand. (ikke på valg)    
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Karin, Kristian og Bent  
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Dorthe Jensen og Leo 

Jepsen.  
Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming og Tove.  
Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Arne Søegaard.   
Valg af bar/festudvalg, minimum 2 M/K, på valg er: Hanne og Kristian  
Valg af redaktion. På valg er: Hanne K, Lillian og Villy.   
Valg af husudvalg. På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 
Valg af træningslederformand. På valg er: Helle S.   
Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Claus.  
Valg af tillids m/k. På valg er: Dorthe.   
Eventuelt. 
Bilag til generalforsamling pkt. 5: 

Der er ved landsmødet i 2010 vedtaget at der er følgende ændring til § 11, og 
disser er markeret med fed og understreget: 
§ 11 er vedtaget på landsmødet, men § 13 skal vedtages ved lokalforeningens 
generalforsamling 28. januar 2011. 
§ 11 
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod fo-
revisning af sidste medlemskvittering.  
Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. 
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dom-
mer, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. 

(Fortsættes på side 15) 
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Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s on-
line tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, 
der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de ret-
telig høre hjemme 
endvidere er der ændringer i § 13 hvor DcH Thyholm skal tage stilling til hvad der 
skal ske med forenings ejendele og kapital: 
§ 13 
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundefører-
forening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle 
der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt el-
ler stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hunde-
førerforening leveres tilbage til denne. 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital DcH Kreds 1 
med henblik på etablering af en ny lokalforening på Thyholm. Hvis ikke det-
te sker senest 5 år efter opløsningen tilfalder kapitalen DCH Kreds 1 
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile 
Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, af-
holdt med minimum 4 ugers mellemrum…………………o.s.v. 

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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Jeg var blevet opfordret til at tage træ-
neruddannelsen et par gange, og gik 
og overvejede det. I første omgang 
havde jeg sagt nej, da jeg følte at jeg jo 
skulle kunne give klubben noget igen 
for deres ”investering”, og hva pokker 
kunne jeg tilbyde som træner? Der er 
ingen tvivl om at hunde og træning er 
min helt store interesse, men det er jo 
noget andet at skulle træne andre, 
tænkte jeg. Jeg blev dog enig med mig 
selv om, at man jo nok lærte noget på 
den der uddannelse, og desuden var 
min lyst til at lære mere og mere blevet 
for stor til, at jeg havde lyst til at takke 
nej igen. Så jeg takkede ja, og gik i 
gang. 
 Sammen med Christina og Bent 
N., som også skulle i gang med træner-
uddannelsen, drog jeg afsted til første 
kursus. Det er en weekend i Tranum, 
hvor jeg sammen med godt 20 andre, 
tog de første skridt udi hundetræner li-
vet. Og det var faktisk først her, det rig-
tig gik op for mig, at det jo ikke var hun-
dene jeg skulle træne, men derimod 

var det den person, der havde fat i den 
anden ende af snoren..GISP! 
 Underviserne i den weekend var 
John Beermann og Peder S. P., og det 
er absolut to levende og meget enga-
gerede personer, der, et meget presset 
program til trods, formåede at holde 
samtlige kursister i ilden og tilstede i 
undervisningen. Det var især lørdagens 
program der var pakket, og her havde 
vi undervisning til kl 23 om afte-
nen..Men det var en utrolig god week-
end med masser af læring og hyggeligt 
samvær med resten af kursisterne. 
 Så var vi i gang, og en masse 
emner skulle nu læres. Alt imens jeg 
tog på de forskellige kurser som ud-
dannelsen indeholder, skulle jeg også 
forsøge at få varieret min praktiske del 
af uddannelsen. Så der er nok at se til 
hvis man tager imod tilbuddet om at bli-
ve hundetræner. 
 En typisk dag (enten lørdag eller 
søndag) med teori, foregår sådan cirka 
sådan her: Ud af sengen omkring kl 05, 

(Fortsættes på side 17) 
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og så hjemmefra omkring kl 06.DcH 
Thyholm er den klub der ligger længst 
nede i kreds 1, og det betyder som re-
gel omkring 2 timers kørsel til det sted 
hvor kurset holdes. Så mødes vi til 
morgenmad og herefter ligger der et 
pakket program med MASSER af teori, 
og ind imellem lidt praktisk arbejde. Vi 
har undervejs haft overvejende super 
dygtige instruktører, der virkelig har for-
mået at gøre emnerne spændende. Så 
det har bestemt ikke været kedeligt, 
men det er hårdt at skulle rumme de 
mange informationer man får sådan en 
dag. Efter endt teoridag, så er der selv-
følgelig også lige turen hjem, som jo 
også tager 2 timer. Heldigvis havde jeg 
Christina og Bent at køre sammen 
med, og det hjalp gevaldigt på køretu-
rene. Vi fik som regel lige vendt et par 
ting fra dagens emne på turen hjem. 
 Den praktiske del af uddannelsen 
står man selv for sammen med klub-
ben. Og her har vi heldigvis kæmpe 
stor opbakning i klubben, og får al den 
hjælp vi kan ønske os. Klubben har 
været meget behjælplig med at sørge 
for, at variationen af de hold, vi har væ-
ret ”føl” på, har været så stor som mu-
ligt. Jeg har selv været hjælpetræner 
på et hvalpehold, konkurrencehold (B 
og A hundeførere) og er nu træner for 
ny-C og C hundeførere. Det har givet 
mig rigtig forskelligheden ligger jo ikke 
kun på niveauet af hundene. Det er her 
den helt store forskel hos hundeførerne 
ligger, og her den virkelige udfordring 
er! Det er ikke lige meget, om man træ-
ner en førstegangs hundeejer eller en 
hundefører der har ambitioner i A-
klassen. Men i sidste ende skulle alle 
parter jo gerne føle, at der kan vindes 
noget ved at gå til træning. 
 I skrivende stund mangler jeg kun 

et kursus af teoridelen, men jeg har 
stadig masser at lære mht den prakti-
ske del af trænergerningen. Undervejs 
har jeg oplevet mig selv udvikle mig. 
Fra at (næsten) sluge alt hvad undervi-
serne sagde, og tage det for gode va-
rer, til at stille kritiske spørgsmål og 
”sortere fra” i materialet vi fik fremlagt. 
Der findes mange måder at træne hun-
deførere/hunde på, og man skal nok 
finde sin egen stil. Det kommer med er-
faring, og så har jeg bestemt også i sin-
de at tage masser af kurser i fremtiden. 
Der sker heldigvis en stadig udvikling i 
træningsmetoder, og for at udvikle sig 
så tror jeg på stadig læring. Det skylder 
man, efter min mening, sine kursister! 
 Til sidst vil jeg gerne takke DcH 
Thyholm for muligheden for at blive 
hundetræner. Det er jeg rigtig glad for, 
og jeg vil meget gerne tilbage betale 
med at gøre et stykke træningsarbejde 
i klubben.(Ind imellem tror jeg dog at 
de sendte mig afsted for selv at slippe 
for mine evige spørgsmål !) Der har ik-
ke manglet opbakning i klubben, og der 
er altid blevet spurgt med interesse til 
hvordan det gik på kurserne. Jeg tror, 
at det er vigtigt, at træneraspiranterne 
har stor opbakning. 
 Jeg vil også gerne takke Christi-
na og Bent for forløbet og for hyggeligt 
samvær. Det hjælper på de lange køre-
ture at have nogen at følges med, og 
diskutere dagens emne med. 
  Til sidst vil jeg sige på gensyn på 
træningsbanerne.  

 Mig må I nok trækkes med et 
stykke tid ! 

Lene Kjærgård 
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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 

Viborg 
13/05 

Thisted  
Venskabs 29/05 

B
rønderslev 

05/06 

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

Maj-Brit Damsgaard / Bella        

Hanne Thiesen / Sille        

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

Steen Brodersen / Coco  134,65   128,45   

Bent Køhler / Freja 78,5 110,95  133,95 115,65 123,5 117,6 

Sine Pinnerup / Fjante      100,75  

Lene Kjærgaard / Gaia 98,05  122,75  106,95 131,75  

        

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)           

        

Anne Olesen / Coco        

Maj-Britt Mathiassen / Buller        

Resultater fra konkurrencer 
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B
ording 

06/06 

Thisted 
19/06 

Vesthim
m

erland   
 26/06 

Thyholm
 

Lokal 27/06 

G
ive 

08/08 

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 

           

           

           

           

138,4 138  108,25 133,9 117,40  106,95 142,25  91,4 

120,65 149  128,45 137 133,15 118 129,3 138 122 131,25 

   119,25     113,05  94,7 

 110,25 72,95 133  76.50   99,5  91,7 

           

           

   91,35        

           

   198,5     186,70  194,4 

           

           

           

           

Thyholm
 

Lokal 30/10 

 

66,5 

51,5 

 

144,7 

127,7 

112,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           38 

           36,5 

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  ǿ  Hvidbjerg  ǿ  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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Helle Sakariasen  -  Klikkerinstruktør 

Christina Ejlersen Træner Lene Kjærgaard  Træner 
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Resultater fra  
lokalkonkurrencen 

 

Ny C 
1. Maj-brit Damsaard med Bella  66,50 p. 
Hanne Thiesen med Sille   51,50 p. 
Anne Olesen med Coco  38 p. 
Maj-Britt Mathiassen med Buller  36,50 p. 
 

C 
1. Steen Brodersen med Coco 144,7 p. 
Bent Køhler med Freja  127,7 p. 

Sine Pinnerup med Fjante  112,25 p 

Agility, begynder: 

1. Pia Eriksen med Kiki  10 f. 

Susanne Holm med Carla  15 f. 

Betty Christensen med Tulle 15 f. 

Spring, begynder: 

1. Pia Eriksen med Kiki  5f. 

Susanne Holm med Carla  15 f. 

Betty Christensen med Tulle 79,15 f. 

Agility, spring, øvet: 

1. Leo Jepsen med Freja 37,53 f. 

Leo Jepsen med  Lassie  100,77 f. 

Agility, spring åben: 

1. Leo Jepsen med Freja 13,46 f. 

2. Leo Jepsen med  Lassie 52,40 f. 

Betty Christensen med Tulle 205,87 

Susanne Holm med Carla  disket 

 

Årets agilityhund: 

Betty Christensen med Tulle 

Årets Ny C hund:  

Maj-brit Damsaard med Bella  

Årets C hund: 

Steen Brodersen med Coco 

Årets B hund: 

Helle Sakariasen med Kierli 

Årets hund (bedste konkurrenceresultater 
på kredsplan):  

Bent Køhler med Freja  

Dejlig lokalt til dagli´ 

Bredgade 4 · Hvidbjerg  ·  9787 1411 

Åben hver dag fra 
8.00  -  19.00 
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De glade vindere 30/10 
2010 

Leo 

Steen 

Betty 

Pia 

Maj-Brit 
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”Hi Hanne! Jeg håber, at dine nerver 
kan holdes så meget i ro i morgen, at 
du kan overkomme at holde mig opda-
teret med drengenes resultater under-
vejs” 
Lene 10/9, dagen før Dronninglundkonkurrencen, hvor Steen og 
Bent deltog 
 

 
 
”Nu er forstyrrelser under træning jo 
mange ting...i dag under vores fremad-
sendelsestræning i Ydby skov trak Ga-
ia pludselig voldsomt til venstre. Jeg 
kaldte hende tilbage og prøvede igen, 
samme resultT… Efter en tænkepause 
tog jeg chancen og sendte hende igen 
med 3 fine udløb. Da Gaia labbede kat-
temad i sig efter sit 3. udløb, trådte der 
pludselig en pige ud fra bagsiden af 
stenen, der står i venstre side på plad-
sen (den, vi nogen gange bruger til run-
dering)….jow jow, så forstod jeg plud-
selig en ting eller to.” 
Lene 5/10 

 
 
Freja har vist haft godt af konkurrencen 
i går - hun er helt forynget og udøver 
aktiv terror med legetøj og brændestyk-
ker. Nu har de så fået lov at gå kovspor 
og selvfølgelig luftetur bagefter.  
Mon så ikke, der bliver lidt ro.        
Helle 10/10 

 
 
“-Gaia tjekker lige den flotte, men også 
lidt farlige hund I spejlet…..jeg håber, 
at hun med tiden begynder at selvtræ-
ne lidt foran det” 
Lene 15/10 
 

“Så har jeg prøvet det med…..at tage 
ud I skoven for at gå en tur og få en 
hund med hjem, der stinker af fisk!!!! 
Nogen har væltet noget ildelugtende 
fisk af på rastepladsen der, hvor vi pla-
jer at gå tur og Gaia glemte vist alt om  
fin stamtavle, for hun åd en fladfisk og 
trilled sig I resten…..” 
Lene 20/10 

Bip Bip:  
Sms fra 
Helle eller 
Lene? 
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KLIKKERFOREDRAG 
Efter Helles veloverståede eksamen som klikkerinstruktør holdt hun foredrag for 
interesserede fra Thisted, Sydthy og naturligvis Thyholm. 
25 nysgerrige mødte op for at høre, ”hvad dælen det nu er for noget”.  
Helle var i sit es: hun fik lov til at tale i næsten 3 timer om hendes yndlingsemne: 
HUNDETRÆNING. 
Og hun gjorde det rasende godt! Først fortalte hun om den videnskabelige bag-
grund (f. eks. Pavlov). 

Derefter fik vi et indblik i, hvordan det er, man prak-
tisk bruger metoden, og hvordan man baglænskæ-
der alle de dele, en enkelt øvelse i grunden består 
af.  
Nu er både Kristian og jeg godt nok i forvejen over-
beviste om, at her har vi DcH’s nærmeste fremtid, 
så vi skulle ikke overbevises. Men mon ikke, hun 
vandt et par klikkere mere? Vi er i hvert fald alle 
nødt til at tage det alvorligt, med de resultater, Hel-
le og Kierli selv har vist samt det, at nr. 3 i C klas-
sen og nr 2 i B klassen til DM 2010 er trænet efter 
klikkermetoden. 
 
 Tak for en god aften! 
 Godt gået, Helle.    Hanne Kristiansen 

Der blev lyttet intenst! 
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Venskab Sydthy 2010  

Lene & Gaia Bent Steen & Coco 

Sine & Fjante Helle & Kierli 

Lydighedsresultater: 
 
 
 
 

C kl. 
Bent 131,25  Nr. 2 
Sine  94,7 
Lene  91,7 
Steen  91,40 

B kl. 
Helle  194,4 Nr. 1 
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Pia, Betty, Bianca, Per med pokalen, Villy og Leo 

Leo & Lassie Pia & Kiki 

Sydthy
De løb og løb og løb — og d
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Claus & Koda 

Bianca & Nemo Betty & Tulle 

hy 2010 
de vandt venskabspokalen! 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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De 2 første placeringer viser lidt af 
DcH’s bredde: En minipuddel som nr. 
1 og en berner sennen som nr. 2. 
På holdet var der desuden: en norsk 
buhund, en welsh corgi, en lab blan-
ding, en formel 1 lab og en lab. 
 
 

 
 
 
 

20/11 2010 
Resultater: 
1. Elisabeth Eriksen med Tani 95 p. 
2. Ina Keseler med Boss  94 p. 
Jonatan Vendelboe med Bounty 77 p. 
Inger Jensen med Frida  75 p. 
Line Hansen med Robert  85 p 
Gordon Alstrup med Cirkeline 66 p. 
Rasmus Pinnerup med Honey 81,5 

T 
I 
L 
L 
Y 
K 
K 
E 

Elisabeth med 1. præmien Ina med 2. præmien 

Hele holdet med deres trænere og dommere 
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Sparekassen Thy 

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

Industrivej 6, 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. 

 
 

Redaktionen  
ønsker alle  

en glædelig jul  
og  

et godt nytår.  
 

Vi ses i  
2011 
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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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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:  
x� I postkassen i klubhuset. 
x� Sende det til en af redaktions-

medlemmerne. 
x� e-mail lsthy@mail.dk 

Hundeposten udkommer 
Februar, April, Juni, September og  

November 
 


