
 
35. årgang Februar 2011 

Kristian Kristiansen har været medlem at DcH Thyholm i 35 år. 
Man kan vist roligt sige at Kristian er DcH Thyholm’s ”Grand Old Man”. 

Han har gennem alle årene ydet en kæmpemæssig indsats som træner, 
med bestyrelsesarbejde og med pasning af træningsplads og klubhus.  

Tillykke og tak for indsatsen indtil nu. Vi ser frem til de næste mange år! 
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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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Generalforsamling i 
DcH Thyholm  
d. 28. januar. 

 
 

1. Valg af dirigent. 
21 personer fremmødte til generalfor-
samling. Per Pinnerup blev valgt til diri-
gent. 
 
2. Formandens beretning. 
Formandens beretning var sendt ud til 
gennemlæsning pr. mail og sat i hunde-
posten. Ingen kommentarer. 
 
3.Regnskabsaflæggelse af klubbens 
kasserer. 
Regnskabet blev gennemgået, og på 
trods af et lille underskud i 2010 er 
økonomien stadig fin. 
 
4.Fastsættelse at kontingent og træ-
ningsgebyr. 
Bestyrelsens forslag om uændret kon-
tingent og træningsgebyr blev vedtaget. 
 
5.Indkomne forslag. 
De indkomne forslag om ændringer af 
vedtægterne blev vedtaget. 
 
6.Valg af formand. 
Formanden var ikke på valg 
 
7.Valg til bestyrelsen. 
På valg var Karin, Kristian og Bent. Kri-
stian modtog ikke genvalg. Af de opstil-
lede kandidater, blev Karin, Hanne K. 
og Helle valgt ind i bestyrelsen ved 
skriftlig afstemning. Tak for indsatsen til 
Kristian og Bent, og velkommen til 
Hanne K. og Helle. 
 
 

8.Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen. 
På valg var Dorthe J. og Leo.Ved skrift-
lig afstemning blev Kristian valgt til 1. 
suppleant og Bent blev valgt til 2. sup-
pleant. 
 
9.Valg af 2 revisor. 
På valg var Flemming og Tove.De blev 
begge genvalgt. 
 
10.Valg af revisorsuppleant. 
Arne Søegaard blev genvalgt 
 
11.Valg af bar/festudvalg. 
Hanne og Kristian vil fortsat stå for ba-
ren og den daglige drift, men vil have 
hjælp til arrangementer/konkurrencer. 
Inge vil stå for det. Vi siger tak. 
 
12.Valg af redaktion. 
Redaktionen af Hundeposten (Villy, Lil-
lian og Hanne K.) blev genvalgt 
 
13.Valg af husudvalg. 
Husudvalget (Kristian, Kari og Bent-
Erik) blev genvalgt 
 
14.Valg af træningslederformand. 
På valg var Helle, som ikke ønskede 
genvalg. Ny træningslederformand blev 
Leo 
 
 

(Fortsættes på side 5) 
Hygge efter generalforsamlingen 
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15.Valg af træningslederformand-
suppleant. 
På valg var Claus. Helle blev valgt til ny 
træningslederformandsuppleant. 
 
16.Valg af tillids m/k. 
Dorthe ønskede ikke genvalg. Valgt 
blev Leo 

17.Eventuelt 
Annoncering er en mulighed for at øge 
vigende medlemstal 
Vi skal være lidt mere synlige, og vise 
at det er sjovt at træne hund 
Tanker om et muligt ”babyhold” så vi 
løbende kan tage hvalpe ind, og undgå 
at evt. nye medlemmer skal vente til 
opstart af næste hvalpehold. 
Kan tillids m/k`s funktion overgå til træ-
ningslederformanden? Det tages op på 
næste generalforsamling 
 

Årets medlem 2010 
Helle Sakariasen    

Helle må være årets medlem p. gr. a. 
hendes store engagement i uddannel-
sen som klikkerinstruktør.  
Hun har forstået at videregive forståel-
sen for grundprincipperne i en træ-
ningsform, som udelukkende bygger på 
positivt samvær og frivillighed.  
Hun har hermed formået at flytte ”de 

gamle” i klubben, hvilket i sig selv er en 
præstation. 
Samtidig har hun med sin egen hund 
bevist klikkertræningens værdi. 
Desuden passer hun sit hverv som træ-
nerformand med omhu, hun er god til 
at tage sig tid til at snakke med og vej-
lede nye medlemmer. 

Andre forslag: 
Lene Kjærgaard 
Lene har samtidig med sin trænerud-
dannelse været ivrig ”igangsætter” mht. 
fællestræning uden for de officielle træ-
ningstider. 
Ofte modtager man en sms fra hende, 
den kunne se sådan ud: ”Hej hunde-
venner.  Jeg har fri på fredag, er der 
nogen, der vil med ud at træne? Bare 
sig tid og sted, så er jeg der.” Eller: 
”Jeg træner på pladsen torsdag kl. 12 – 
er der nogen, der vil være med?” 
Lene er god til at finde egnede træ-
ningsteder til f. eks. eftersøgning, 
(eks. Ydby og Lodbjerg) og hun under-
søger sagen og får lov de rette steder. 

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 

Helle - årets medlem 

Hygge efter generalforsamlingen 
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Hanne og Kristian Kristiansen 
Hej! Jeg indstiller Hanne og Kristian 
som årets medlemmer. Jeg synes, 
klubben skylder de to mennesker stor 
tak, for det store stykke arbejde, de 
lægger i DCH Thyholm.  
Som trænere er de altid positive, og 
kan se muligheder. De siger aldrig nej 
til en ekstra trænings time, når det gæl-
der. Og de har altid et smil på læben. 
Man kan sige det kort:  DCH Thyholm 
er deres liv 
 

Hundeførermærke i bronze : 

35 års jubilæum:  

11576002  Kristian Kristiansen 

5 års jubilæum:  

11506001  Flemming Olesen  
11506028  Johnny Frandsen 

Nyuddannede trænere: 

(Fortsat fra side 5) 

35 år i DcH! 

Bent og Steen med bronzemærke 2 nye trænere: Lene og Christina 

 

"De må hjælpe mig, dyrlæge. Vo-
res hund er helt vild og løber efter 
alle, der kommer forbi"!  
"Jamen, det er da ganske nor-
malt"! sagde dyrlægen. 
"Også, at den graver dem ned i 
baghaven"? 
 
Doktor, doktor, min mand tror, 
han er en hund.  
Hvor længe har han troet det? 
Siden han var hvalp! 
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Bestyrelsesmøde hos Lene  
d. 11 januar 2011. 

 
Deltagere: Per, Bent, Kristian, Peter 
Bent-Erik-Karin og Lene. 

 
1. Opfølgning af referat. 
Komfuret er stadig ikke helt i orden 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands mm. 
Tilbud fra nyt forsikringsselskab giver 
en lille besparelse, og bedre dækning. 
Ny kautionsforsikring, der dækker lo-
kalforenings- kredsenes- og hovedbe-
styrelsens ansvar. 
Der bliver lavet en velkomstfolder til 
nye formænd og kasserer. 
Beklædning til konsulenterne senest i 
2012. 
Prøvetiden (i E-klassen) for at dommer-
sedler ikke udleveres til hundefører 
men kun blev lavet elektronisk er forbi, 
og ideen blev droppet. Dommersedler 
udleveres som hidtil. 
18 sep. Har DcH 75 års jubilæum, og i 
den anledning er en arbejdsgruppe 
nedsat. 
Eftersøgningshundene synliggøres un-
der arbejde med f.eks hundeveste. Li-
geledes laves der visitkort. 
Samarbejdet om DM i agility med DKK 
er ophørt. DcH afholder DM alene. 
Kredsgeneralforsamling d. 15-2-11. 
Mulighed for nye agère for at prøve 
konkurrence med færre regler til ven-
skabskonkurrencer. 
De redigerede konkurrenceregler kom-
mer ikke i bogform, men skal findes på 
nettet (DcH`s hjemmeside). 
  
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Økonomien i DcH Thyholm er i fin form. 
 

4. Generalforsamling 2011. 
Bar/festudvalg efterlyses. 
 
5. Hundeposten. 
Per undersøger om HP SKAL sendes 
til de andre formænd. 
Vores nuværende format er fin, og vi 
beholder også HP i papirformat pt. 
 
6. Landsdækkende konkurrence i aug. 
Vores lydighedskonkurrence er kom-
met på online tilmeldingen, og invitatio-
nen er også klar. 
Agilitykonkurrencen kom på d. 31-12, 
og her skal invitationen lige rettes til. 
Fællesmøde med rep. fra Thisted ar-
rangeres. 
 
7. Nyt fra husudvalg. 
Ikke noget nyt. 
 
8. Næste møde+evt. PR, samt ændring 
til hjemmesiden. 
Næste møde er d. 2. februar hos Per 
kl. 19.30. 
 
9. Evt. 
Helle Sakariasen vil gerne have klikker-
bøger til klubben. Der blev givet tilladel-
se til at indkøbe bøger. 
Forespørgsel ang. Vandelkursus. Klub-
ben giver 50 procent. 
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Så blev det igen tid til et trænermøde i 
klubhuset. Vi skulle i gang med plan-
lægningen af vores forårs- og aften 
træning. Som altid var der overvejelser 
hvordan vi får det hele til at passe sam-
men. Men det lykkedes! 
Træningen frem til aften træningen be-
gynder, vil fortsætte som normalt. 
Vores første mandagstræning bliver 
28/3. 
Om mandagen begynder træningen kl. 
19 på følgende hold: L4, Agility 2, Sjov 
med hund og klikker holdet.  
Tirsdag aften kl. 19 træner L3. 
Onsdag formiddag kl. 10 har Hanne og 
Kristian et hold. 
Onsdag aften kl. 19 træner Agility 1, 
Hvalpeholdet og L1. 
Inge og Per tager igen imod et nyt hval-
pehold. De afholder hvalpe info. 23/1 
2011. Der er 9 tilmeldte til holdet. Hval-
petesten bliver 25/5 2011. Dommerne 
bliver igen Helle og Lene. 
Mange trænere begyndte året med et 
kursus i Tranum. Deriblandt en del fra 
vores klub. Alle der havde været af 
sted fortalte om oplevelserne. Ingen 
tvivl om at vi fik et input med hjem. Det-
te gav anledning til lidt diskussion vedr. 

metoder og indlæring.  
Leo fortalte om det han oplevede på 
det hold han var på. Cirkus Tips og 
Tricks. Instruktøren var Suzanne Berdi-
no – med erfaring fra cirkus. Det lød til, 
at dette var en god oplevelse. Træning 
med hund set fra en helt anden vinkel. 
 Lene prøvede et klikker hold. Det var 
lidt svært at finde ud af hvilket niveau 
dette egentligt var tiltænkt. Men det gik 
fint!  
Helle fik også ny inspiration med hjem. 
Noget af det var svært, instruktøren var 
ret dygtig. 
 Inge fik et indblik i træning med hund 
hos politiet. Der har man andre hold-
ninger til hvordan og hvornår træningen 
begyndes med en hvalp.   
Næste træner møde bliver 9/6 2011. 
Leo – Brød med til kaffen. 
Fremover sendes referatet til alle træ-
nere. Indsigelser til referat inden 1 uge.  
Derefter sættes det i hundeposten.  
DCH afholder en sommerlejr for unge 
mennesker. Her mangler vi trænere.  
I august er der Agility konkurrence, her 
mangler vi hjælpere.  

Ina.        

Trænermøde onsdag d 19/1 i klubhuset. 
Fremmødte: Helle, Inge, Per, Lene, Ina, Bent-Erik, Bent, Kristian, Leo, Hanne og 
Claus. 

Venskabsdyst: 
 
Thisted: 26. marts 2011 
Han Herred: 28. maj 2011 
Thyholm: 17. september 2011 
Sydthy: 08. oktober 2011 
 
Lokal:  
 25. juni 
 19. november 
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Fra venstre: Helle Sakariasen, sekretær Hanne Kristiansen, Bent 
Erik Riisgaard, næstformand Lene Kjærgård, ordstyrer Peter Kam-
strup, formand Per Pinnerup og kasserer Karin Dybdahl 
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Hvidbjerg Autoværksted 
v/ Jan Nørskov & Martin Jensen 
Søndergade 12-14 · Hvidbjerg 

Telefon 9787 1005 

DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 
7600 STRUER 

TLF. 97 87 17 55 
www.revisionlimfjord.dk 

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

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 
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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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DcH Thyholm og DcH Thisted 
 

indbyder til landsdækkende C og B hundedag 
 

lørdag den 20. august 2011 
 
 
 

Tidspunkt:  Lørdag den 20. august 2011 
 
 
Mødested:  Stadion  
  Enghavevej 19, Hvidbjerg 
  7790 Thyholm 
 
 
Startgebyr:     C-Kl : 125 kr. og B-Kl: 140 kr. 
     Betales ved tilmeldingenpå konto:  
     Reg.nr. 9116, konto nr. 0000142301 
                                          
  
Tilmelding Via Landsforenings online tilmelding. 
     
 
Afbud:  Afbud på dagen på 20462592 
   
 
Start nr:      Udleveres fra  kl. 07.00 
      Orientering fra kl. 07.45 
      Konkurrencer starter kl. 08.00 
   
Seneste tilmelding:  Den 6/8 2011 
 
 
Venlig hilsen 
DcH Thyholm og DcH Thisted 
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www.sparlim.dk 

Det kan være svært at finde ud af, hvor 
tit hundene skal vaccineres, selv dyrlæ-
gerne er ikke enige.  
Her er derfor, hvad DcH’s landsforening 
siger: hvert 3 år. 
 
ORIENTERING NR . 26  
Januar 2006 
VACCINATIONSREGLER FOR DcH 
 
Som landets største hundesportsfor-
ening har Danmarks civile Hundefører-
forening et klart medansvar for, at 
de hunde vi bringer sammen til kurser, 
trænings sessioner eller konkurrencer 
er forsvarligt vaccinerede mod 
epidemiske sygdomme. 
 
DcH forlanger som minimum, at lokal-
foreningernes medlemmer skal lade 
deres hunde vaccinere mod Hundesy-
ge & Hepatitis samt at de skal revacci-
neres hvert 3. år. 
 
Vaccination mod parvovirus, parain-
fluenza er ikke et krav i DcH, det er op 
til den enkelte hundeejer, 

men Landsforeningen forbeholder sig 
ret til at gribe ind og forlange tiltag hvis 
der opstår epidemilignende 
tilstande omkring disse sygdomme. 
 
Vaccination mod Leptospirose for hun-
de der skal rejse i den nærmeste frem-
tid, er heller ikke et krav. 
Forekomst af sygdommen i Danmark 
kendes p.t. ikke. 
 
 
Hvad siger loven? 
Justitsministeriet foreskriver faktisk kun  
vaccination mod rabies, og dette kun 
ved eksport/import af hunde. 
Den Kongelige veterinære- og Landbo-
højskole henviser på deres hjemme-
side også kun til lovkrav om rabies 
vaccination www.kvl.dk 
 
Endvidere kan der søges information 
omkring Den Danske Dyrlægeforenings 
Vaccinationsanbefalinger på 
deres hjemmeside www.ddd.dk . 
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DcH Thyholm og DcH Thisted 
 

indbyder til dobbelt landsdækkende Agility 
stævne 

 
lørdag den 20 og 21. august 2011 

 
Tidspunkt:  Lørdag den 20 og 21. august 2011 
 
Mødested:  Hvidbjerg Stadion  
  Enghavevej 19, Hvidbjerg 
  7790 Thyholm 
 
Klasser:   SP1 + SP2 + SP3 + åben + senior  
  AG1 + AG2 +AG3 + åben + senior 
 
Dommer:  Tilgår 
 
Tilmelding;  Via Landsforenings online tilmelding. 
 
Startgebyr: Betales ved tilmeldingen på konto:  
      Reg.nr. 9116, konto nr. 0000142301 
                                          
Startgebyr:  kr. 100,- for første start, 25,- for hvert efterfølgende. Del-

tagere i seniorer dog 30 kr. pr. start    
 
Udlevering af startnumre:   8.00 – 8.45  
 
Velkomst og banegennemgang SP1 :  8.45 – 9.00  
 
Dagens program vil blive udleveret ved indskrivning 
 
Der vil være mulighed for at købe mad/drikke i kantineteltet hele dagen. 
 
Seneste tilmelding:  Den 6/8 2011 
 
 
Venlig hilsen 
DcH Thyholm og DcH Thisted 
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v/Mona og Bjarne Pinholt 
Bredgade 11, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Tlf. 9787 1127       Fax 9787 2227 
mail@hvidbjergboghandel.dk 
www.hvidbjergboghandel.dk  

 
Modetøj - Børnetøj 

Gardiner - Garn 
Sengeudstyr 

 

HOS HOLE 
Bredgade 19, 7790 Thyholm 

Tlf. 9787 1023 

 

 Uglev 
 

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

Salg af håndkøbs medicin 
Tlf. 97875092 eller mail uglev@spar.dk 

Anette Pinderup byder velkommen. 
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LØRDAG D.  5. MARTS KL. 13.45 
SLÅR VI KATTEN AF TØNDEN. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Der er præmie for bedste udklædning. 

Tag børn, børnebørn eller naboens børn 
med til en  

hyggestund i  
DcH. 
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 Kredsen havde lagt årets klar-
parat-konkurrencestart kursus for C og 
B hundeførere og deres trænere her på 
Thyholm.  

 Desværre var der ingen interes-
serede fra vores nærmeste klubber, un-
derligt, for det er virkeligt et godt tilbud 
fra kredsen.  

 Men heldigvis kunne vi selv ud-
gøre en god bordfuld interesserede. 

 En særdeles veloplagt Rene Ber-
thelsen fortalte om alt det, man må og i 

særdeleshed alt det, man IKKE må til 
en konkurrence. 

 Han kunne dog ikke helt holde 
sig til stoffet, så der var mange gode 
træningstips at hente også, og der var 
mange spørgsmål fra tilhørerne. 

 Et meget inspirerende og godt  
kursus for både nye hundeførere, og vi 
gamle trænere fik også en del med 
hjem at tænke over. 

 Synd for dem, der havde valgt ik-
ke at deltage. 

8. februar 2011 
I klubhuset 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 18 

Peder S. Pedersen ved generalforsamlingen 

Per og undertegnede deltog i kredsge-
neralforsamlingen d. 15/2 i Brovst.  

Peder S Pedersen havde valgt at stop-
pe som formand efter 6 år ”i tjenesten”. 

Peder S Pedersen har som formand  
været åben og nærværende, og han 
har vidst, hvad han havde med at gøre.  

Det vil ikke blive let at løfte arven efter 
Peder. 

Ny formand er Dorthe Ellegaard, som 
indtil nu var kasserer i kredsen. 

Vi siger tak til Peder for det store arbej-
de, han har ydet kredsen og ønsker 
Dorthe velkommen i jobbet. 

Hanne K. 
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Der er godt 
nok langt ned 

..måske man 
skulle nyde ud-
sigten først 

Jeg må videre ellers 
begynder Mario vist 
at tale tysk! 

Lilo er en rigtig dygtig agility hund på trods af dens usædvanlig lille ”frihøjde” 
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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 

Støt vore annoncører 
- de støtter os 
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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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Under pelsen på hundene herunder 
gemmer der sig nogle gener, som hun-
den helt sikkert deler med sin stamfa-
der ulven, men ulven og hundens veje 
delte sig for ca. 15.000 år siden. 
 

 
 
Hvordan domesticeringen af hunden 
startede, er der stadigt forskellige op-
fattelser af, måske var det nogle mere 
modige, eller mindre angste ulve der 
begyndte at fatte interesse for affalds-
møddingen ved bosteder. Der er også 
teorier om, at det kunne være en ulv, 
der led af Neoteni, som gør at den ikke 
udvikler sig normalt. Den vokser til sin 
normale størrelse, men bliver ved med 
at være hvalp på mange andre måder. 
Måske dette var medvirkende til, at 
denne ulv ikke havde den medfødte 
skyhed, som normalt indtræffer hos ul-

ven efter bare 19 dage. Den første 
gang jeg så et billede af en ulv med 
denne sygdom, slog det mig, hvor tyde-
lig ligheden med hunden var. 
  
Lige meget hvilken teori der passer, så 
er alle dog enige om, at for ca. 15.000 
år siden delte ulven og hundens veje 
sig. Ulven blev ved med at være ulv, og 
hunden udviklede sig parallelt med ul-
ven. På de 15.000 år er de nu blevet til 
to selvstændige arter, og hunden skal 
ikke ses som en udvandet udgave af 
ulven, men som sin helt egen unikke 
art. 

 
 
Ulven Aurora fra www.wolfpark.org 
med Neoteni. Bemærk den korte snude 
og det runde hoved; den har et lidt 
bamseagtigt udseende, lidt hvalpet. 
 
 
En ulveflok består af en far og mor ulv 

(Fortsættes på side 23) 

Hunde konsulenten: 
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og deres børn, sædvanligvis mindst to 
års kuld (ulven er kun i løbetid en gang 
årligt). Altså en stor familie med meget 
stærke sociale relationer. Ulveparret 
holder sammen hele deres liv, (ulig 
mennesker) og ulvebørnene udvandrer 
normalt fra familieflokken, når de er 
blevet kønsmodne, ca. 2-3 år gamle. 
Vilde hunde former ikke familieflokke 
som ulvene, og de holder ikke sammen 
som par til døden os skiller. Det er tæ-
ven, der efter parringen opfostrer hval-
pene alene. Der er lavet observationer 
af en flok vilde hunde, over en periode 
på ca. 2 år, som holdt sammen i en 
flokstruktur, der kunne minde om en ul-
veflok, men vilde hunde lever for det 
meste alene, eller i små grupper på 2-3 
individer. Hundene lever som ådsel-
ædere, d.v.s. at de for det meste kun 
tager småvildt og lever meget af affald 
og ådsler. Derfra menes det hundens 
”kærlighed” for bl.a. katte-fækalier 
stammer. Minder det om mad, så er det 
nok  mad. 
Hunden har med domesticeringen gen-
nem mange tusinde år indtaget en po-
sition i menneskets familie, som er 
uden sidestykke; intet andet dyr har på 
en så afgørende måde taget del i vores 
tilværelse. 
 Man ville i en undersøgelse teste om 
chimpanser besad kommunikations ev-
ner lig mennesket. Som kontrolgrupper 
valgte man tamme ulve og hunde. En 
af de ting man testede var, om chim-
pansen kunne forstå, at godbidden var 
under den kop man pegede på. Chim-
pansen fattede ikke en skid, den valgte 
bare en tilfældig kop, ligeså gjorde ul-
ven, men hunden forstod tegnet (at pe-
ge). Den forstod, at der var noget vig-
tigt der, hvor mennesket pegede. Det 
var faktisk ikke nødvendigt at pege, de 

kunne nøjes med at kigge på koppen, 
ja sågar forstod hunden signalet, bare 
man skelede mod koppen med godbid-
den. Et bevis på at vi i hunden har en 
unik race, som vi skal opfatte som helt 
sin egen. Måske skal vi hellere studere 
hunden i sit rette element, i hjemmet 
hos sit menneskes familie, og ikke ske-
le til vilde hundes adfærd, men familie-
hundens egen adfærd.  
En lille bigevinst ved undersøgelsen, 
måske er det ikke tegn på aggression 
at kigge hunden i øjnene? tilsyneladen-
de er hunden meget bevidst om hvad 
øjnene fortæller. 
En amerikansk undersøgelse viste, at 
en almindelig familiehund i gennemsnit 
forstod 165 ord; ord som line, mad, gå-
tur, køre i bil almindelige hverdagsud-
tryk hunden lærer sig i det liv den har 
sammen med os. Det viser igen, hvor 
unik relationen til vores hunde er, og 
ikke mindst bør være. 
En af de bedste undersøgelser, der vi-
ser forskellene på hunden og ulven, var 
en undersøgelse, hvor man i et bur 
havde en pølse bundet til en snor. Op-
gaven for hunden og ulven var at træk-
ke i snoren, så fik de pølsen. Ulven og 
hunden var lige hurtige til at løse den 
opgave, intet problem. Så gjorde man 
sådan, at det ikke kunne lade sig gøre 
at trække pølsen ud med snoren. Ulven 
prøvede, det virkede ikke, den prøvede 
igen, det virkede ikke, den gik rundt om 
buret, den bed og rev og prøvede igen, 
intet hjalp, men den gav ikke op, den 
blev bare ved og ved. Hunden prøvede 
en stund, men ret hurtigt henvendte 
den sig til sine mennesker, den søgte 
øjenkontakt for at få et svar, ”hvad skal 
jeg gøre for at få pølsen?” Dette anlæg 
for samarbejde, er en unik egenskab 

(Fortsættes på side 24) 
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Dejlig lokalt til dagli´ 

Bredgade 4 · Hvidbjerg  ·  9787 1411 

Åben hver dag fra 
8.00  -  19.00 

for hunden, en egenskab ulven ikke 
har. 
Hos ulven er det de ældste, de stærke-
ste og de mest erfarne som reproduce-
rer sig. Hos hunden er det de mindst 
aggressive, mest følsomme og de som 
fungerer bedst sammen med menne-
sker, som får lov at reproducere sig. 
 
 

 Jeg tror man kan hente megen 
grundlæggende viden om hunden fra 
ulven, men jeg tror, man skal respekte-
re at hunden og ulvens evolution har 
kørt ad to parallelle spor. Hvis man slap 
hunden fri, ville den ikke leve som en 
ulv, men som hund. Tog du ulven ind i 
dit hjem, ville den ikke leve som hund, 
men som ulv. 

Leo S. Jepsen 
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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. 
 

    
 

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. 

”Efter træning i Hundeskoven tog vi di-
rekte op til mine forældre, der havde 
inviteret på god varm suppe… Da vi 
havde spist, syntes min far, at Gaia 
skulle have lidt kyllingekød og satte en 
tallerken ned til hende på gulvet. Den 
leg mente Gaia at kende og begyndte 
fra en ende af med sin frivillige adfærd, 
for at se, hvad der mon kunne udløse 
den lækre kylling… Min far kiggede 
først forvirret på hende og måtte til 
sidst spørge, hvad f…. Gaia lavede. 
På det tidspunkt var Gaia nået til sin 
frivillige ”plads” og fik endelig 
:”Værsgo” 
(Lene Kjærgaard 16/1)  

Bip Bip:  
Sms fra 
Helle eller 
Lene? 

Flügger 
Farver 
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Sammen med min søn Mathias har jeg 
besøgt socialiserede ulve i Polarzoo 
oppe i det nordligste Norge. Der var tre 
2 årige ulve.  
Det er tydeligt at der er megen adfærd 
der er fælles med hunden. Den måde 
hvorpå en af ulvene pressede hovedet 
mod min hånd, når jeg kløede ham på 
kinden, det var som vores egen Lassie 
gør. Det er dog også klart at ulve er ul-
ve. De er virkeligt intense i deres ad-
færd; meget tydelige og hurtige til at 
skifte, kort sagt er det et rovdyr, med alt 
hvad det indebærer.  
Det er før sket, at ulve har dræbt en dy-
repasser. Før vi kom indenfor hegnet, 
blev vi instrueret i, hvordan vi skulle 
forholde os inde ved ulvene, bl.a. måtte 
vi ikke have løst tøj, hætter, snørebånd 
og kamera remme, og ulvene kunne 
godt finde på at ”nappe” lidt. Det kunne 
gøre ondt som i hel… men vi fik be-
sked på, at vi måtte bide det i os. Man 
måtte absolut ikke gøre anskrig eller 
løbe bort fra ulvene; man skulle forhol-
de sig rolig hele tiden, og ikke gå bort 
fra gruppen.  
Som hundene hilser ulvene også ved 
at slikke hinanden. Der er bare det, at 
ulvene insisterer på, at de skal slikke 
inde i munden. Vi måtte bare gabe op 
og lade det ske. Vi fik at vide, at en af 
hannerne kunne finde på at nappe i læ-
berne, hvis man ikke lukkede munden 
op.  
Vi sad på jorden og ulvene gik rundt 
mellem os. En kvinde i gruppen var lidt 
”dum” da hun skulle række kameraet til 
sin ven, som sad lidt derfra. Hun rakte 
kameraet over mod vennen, en ulv fik 

øje på at remmen hang lidt ned fra ka-
meraet, og gik hen imod den. Kvinden 
løftede kameraet lidt højere for at ulven 
ikke skulle tage den, vennen fik fat i ka-
meraet og gemte hurtigt remmen væk. 
Men ulven glemte det ikke, den blev 
ved med at vende tilbage til kvinden, 
og nappe og trække i hendes jakke og 
den forsøgte at nappe i hænderne, 
som for at se om den kunne sætte no-
get i gang.  
De to dyrepassere afledte ulven flere 
gange med dalende eller raslende bla-
de (fra træer) og andre fiffige tricks 
som de kunne. Der skal ikke meget til 
for at vække en ulvs interesse. Men til 
sidst måtte de bede kvinden om at rej-
se sig op og stikke hænderne op i arm-
hulerne, så de var dækket. Ulven ville 
simpelthen ikke stoppe og blev mere 
og mere intens. Efter at kvinden rejste 
sig op, stoppede det, men kvinden måt-
te stå op under resten af besøget hos 
ulvene.  
En helt igennem fantastisk oplevelse 
som jeg klart kan anbefale, hvis man 
lige skulle komme forbi Polarzoo. 
 

Leo S. Jepsen 
 
 
 
 
Red. 
DR2 har for nyligt sendt programmet 
”Kysser med ulve” med disse ulve. Har 
du lyst at se eller gense programmet 
kan du låne det på DVD i klubben. 
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Kontakten er flot allerede f

- og lyttes……..- og lyttes……... 

Det her er vist lidt farligt! 

Der lyttes 
opmærk-
somt til, 

hvad træ-
neren for-

tæller! 
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At gå til træning med en hvalp kan være 
en meget ”indviklet” affære! 

Et godt 
råd fra 
træne-

ren 

første træningsdag! 

. - og hundene er helt klar til  leg! 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2011 FOR DCH THYHOLM  

05/03: Fastelavn        13.45     Se opslag  
26/03:  Venskabskonkurrence i Thisted         Se opslag 
19/03: Sidste lørdagstræning 
28/03: Første Mandagstræning    19.00 – 20.00 Se opslag 
30/03: Første Onsdagstræning    19.00 – 20.00 Se opslag 
01/05: BETALING AF KONTINGENT 
25/05: Hvalpeprøve for januar holdet    
28/05: Venskabskonkurrence i Han Herred  Se opslag 
25/06: Sct. Hans fest i klubhuset    Se opslag 
25/06: Lokalkonkurrence     Se opslag 
11/07: Sidste Mandagstræning før ferien 
13/07: Sidste Onsdagstræning før ferien 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
08/08: Første Mandagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
10/08: Første Onsdagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
20-21/08: Landsdækkende AG og Lydighed,  
  Hvidbjerg stadion     Se opslag 
17/09: Venskabskonkurrence på Thyholm  Se opslag 
19/09: Sidste Mandagstræning 
21/09: Sidste Onsdagstræning    19.00 – 20.00 
01/10: Opstart af lørdagstræning    12.30 – 15.30  
          Se opslag 
08/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
01/11: BETALING AF KONTINGENT 
11-13/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)      Se opslag 
19/11: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset   Se opslag 
26/11: Juleskovtur      Se opslag 
     År 2012  
07/01: Opstart efter ferien.     12.30 – 16.00 
07-08/01: Tranum kursus      Se opslag 
14-15/01: Træneraspirant kursus – Tranum   Tidsplan tilgår 
26/01: Generalforsamling     19.00 – 22.00 
03/03: Fastelavn       13.45  

Dato: Emne:         Tid: 
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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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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. 

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

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

Husk træneren arbejder ulønnet for dig ! 
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LØRDAG 
Sidste gang 26/3 
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Træningstider Sommer 2011 28/3 - 
Er du i tvivl om, hvor du hører hjemme, så spørg din træner. 



   
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 
 


