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1.Opfølgning af referat. 
Referat godkendt og underskrevet. 
 
2.Nyt fra kreds/lands mm. 
Kontingentstigning. Vi forslår en kontin-
gentstigning på 30 kr., der vil give aspi-
ranter på grunduddannelsen kørsels-
godtgørelse på 2 kr. pr. km. 
En formand for et landsudvalg kan ikke 
samtidig være medlem eller formand af 
et tilsvarende kredsudvalg. Dette er be-
stemt for at undgå interessekonflikt. 
Online tilmeldingen er optimeret så det 
giver flere muligheder. 
 
3.Fremlæggelse af regnskab. 
Betalinger til lands og kreds. Dem til 
trods har vi stadig en fin økonomi. 
 
4.Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen ser sådan ud. 
Formand:Per Pinne-
rup.Næstformand:Lene Kjær-
gaard.Kasserer:Karin Dyb-
dahl.Sekretær:Hanne Kristian-
sen.Ordstyrer:Helle Sakaria-
sen.Bestyrelsesmedlem:Peter 
Kamstrup.Bestyrelsesmedlem:Bent-
Erik Riisgaard. 
Konkurrenceudvalg. 
Lydighed:Hanne Kristiansen, Kristian 
Kristiansen og Lene Kjærgaard 
Agility:Peter Kamstrup 
Husudvalg. 
Bent-Erik Riisgaard, Kristian Kristian-
sen og Kari Lousdal 
 
5.Aktivitetsoversigt 2011. 
Aktivitetskalenderen blev gennemgået. 
Per retter den til, og den sendes ud til 
gennemlæsning så den kan komme i 

hundeposten. 
 
6.Annonce tegning til HP. 
Annonce tegningen er undervejs. 
 
7.Landsdækkende konkurrence i 
aug. 
De sidste tilladelser er nu på plads. 
Vi forsøger at indkalde Thisted til et 
fælles møde d. 10. marts kl. 19.30 hos 
Per. Fra Thyholm deltager Hanne K., 
Peter, Inge og Per. 
 
8.Nyt fra husudvalg. 
Skorstensfejeren har været forbi, og 
det har hjulpet på kaminen. 
Komfuret virker stadig ikke optimalt. 
Husudvalget kigger på det. 
 
9.Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden. 
Hjemmesiden opdateres med ændrin-
gerne fra generalforsamlingen og bille-
der af bestyrelse, udvalg og trænere. 
Fast annoncering i ugeavisen Struer 
hver 2. mdr. for øget synlighed. 
Næste møde bliver hos Bent-Erik d. 3. 
marts kl. 19.30. 
 
10.Eventuelt. 
Der er kommet petroleum. 
Der bestilles et nyt DcH Thyholm skilt. 
Vi overvejer at deltage i By Night arran-
gementet for at blive mere synlige. 

Bestyrelsesmøde hos Per d. 2. februar 2011. 
Deltagere:Per,Helle,Hanne,Peter-Bent-Erik-Karin og Lene. 
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Bestyrelsesmøde d. 3/3 2011 
Hos Bent Erik 

 
Deltagere: Helle,  Bent Erik, Lene, Per, 
Peter, Hanne 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 11. JAN 2011  
Referatet godkendt og underskrevet. 
Villys annonce til Ugeavisen er på vej. 
Per venter på nyt skilt til at sætte ved 
Gravgårdsvej, da sneen tog det gamle 
skilt. 
Reparation af komfuret skal vente til vi 
er gået over til aftentræning. 
2. Nyt fra kreds/lands m.m.  
Landsforeningen har udsendt en pres-
semeddelelse an Cesar Milan. 
Kontingent til kredsen stiger til 39,-, vi 
er nødt til at have vedtaget en prisstig-
ning ved næste generalforsamling. 
Vi har fået ny kredsformand, Dorthe El-
legaard, da Peder S. Pedersen har 
valgt at holde.  
Ny kredskasserer er Mette D. Christen-
sen. 
Inge vil undersøge, om det er muligt at 
få Christine fra Snedsted Dyreklinik til 
at komme og holde en dyrlægeaften. 
Andre klubber er begyndt at genindføre 
test af nye hundeførere, før de sendes 
ud i kredskonkurrencer. Det blev be-
sluttet, at nye hundeførere skal deltage 
i lokal/venskabsdyst, før de kan deltage 
i konkurrencer på kreds/landsplan. 
Fra kredsbestyrelsen: der arbejdes på 
at finde en ny foredragsholder til V. I. P. 
aftenen i Brovst, da Irene Jarnved har 
meldt fra. 
Tranum weekend: positive tilbagemel-
dinger fra både kursister og instruktø-
rer. 
Klar-parat-start kurset: Meget skuffen-
de, at Thyholm var eneste klub, der 

havde deltagere med. De havde til gen-
gæld en meget givtig og interessant af-
ten. 
Fra hovedbestyrelsen: Nye konkurren-
ceprogrammer vil blive udgivet, da der 
har været stor kritik af, at  medlemmer-
ne selv skulle hente programmerne fra 
nettet. 
Per og Karin har været til møde i Struer 
an indførelse af nyt IT—program. De 
mente ikke, det var noget for Thyholm 
DcH. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab.  
Stadig fin økonomi. 
4. Planlægning af bestyrelsesmøder  
Bestyrelsesmøderne i 2011 er planlagt. 
5. Annonce tegning til HP  
Annoncetegning er ved at være afslut-
tet. 
Ideer om at lade firmaer lave reklamer 
ved det landsdækkende stævne i au-
gust, f. eks. Bandereklamer, KN’s køer 
osv. 
6. Landsdækkende konkurrence i aug. 
Per laver en redigeret udgave af vores 
bemandingsplan inden mødet med Thi-
sted d. 10/3. 
Gratis morgenmad til alle hjælpere. Ik-
ke medlemmer: Fuld forplejning 
(madbilletter) 
HK laver en ”engageringslist” til op-
slagstavlen for at skaffe hjælpere til 
fre., lørd. og sønd.  
7. Nyt fra husudvalget.  
Havetraktoren kommer til kontrolefter-
syn. 
Agilityredskaber OK bortset fra enkelt 
plade på Abrættet, som skal skiftes. 
8. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden  
Bestyrelsesmøderne er fastlagt og 
kommer på AKOS. 

(Fortsættes på side 6) 
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Flg. datoer er fastsat: 
7/4, 5/5, 16/6, 11/8, 1/9, 6/10, 3/11 
9. Eventuelt.  
Per lægger klubbens bibliotek på hjem-
mesiden. 
Han laver også en udlånsliste, der pla-
ceres i skabet. Udlånstid: 1 måned. 
Ideer fremme om at afholde en A, eller  
måske en A og E konkurrence næste 
år, evt. med udgangspunkt i ”Dyreby”. 
Ålborg vil afholde en prøvekonkurrence 
for agility, 2 klasser: 0. kl. med 18 for-

hindringer og 1. kl. med 20 forhindrin-
ger. 

(Fortsat fra side 5) 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/ Jan Nørskov & Martin Jensen 
Søndergade 12-14 · Hvidbjerg 

Telefon 9787 1005 

Færdiguddannet træner 
Bent Nielsen afsluttede d. 27/3  sin træneruddannelse. 

Per ønsker ham til lykke og udtrykte håbet om, at både han og 
klubben får glæde og gavn af uddannelsen 
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Kom og hjælp  
DIN KLUB! 

 
Arbejdsopgaver:  
Hegnet repareres 

Containeren repareres 
Springbræt repareres 
Klubhuset gøres rent 

Osv. osv. 
 

Skriv dig på listen i klubhuset! 
 

 
 

Vi mødes til rundstykker kl. 8.30! 
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Klasser:  Ny C, C, B, A samt agility 
 
 
Tidspunkt:  Lørdag den 25/6 2011 
 
 
Mødested:  Klubhuset, Vitasvej 
 
 
Startgebyr:          Lydighed 100 kr, agility: 100 kr  
          Betales på dagen 
  
Tilmelding     Lydighed til zarasterix@privat.tele.dk 
  Agility til lotteogpeter@mvbmail.dk  
 
Afbud:  Afbud på dagen på  
  Lydighed: 20462592 
  Agility: 25209308 
 
Start nr:          Udleveres fra kl. 07.00 
          Orientering fra kl. 7.50 
          Konkurrencer starter kl. 08.00 
                                           Agility start kl. 9.00   
 
 
Seneste tilmelding:  Den 11/6 
 
 
Forplejning:   Boller m. ost, syltetøj osv 

    Pølser, øl, vand, kaffe 
    Middag: grillpølser m. salat og flutes 

      
 
Venlig hilsen 
DcH Thyholm 
Hanne Kristiansen 

DcH Thyholm 
 

indbyder til lokalkonkurrence 
 

Lørdag den 25/6 2011 
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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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DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 
7600 STRUER 

TLF. 96 17 71 00 
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 

Husk vi bager flere gange om dagen 
Bredgade 4  ·  Hvidbjerg  ·  Tlf. 9787 1411 

Åbningstider 
Man - fre:  7.00 - 20.00 Lør - søn:  8.00 - 20.00 
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Kvælerhalsbånd, stødhalsbånd, spark 
er ikke vejen frem, når din hund skal 
trænes – heller ikke selvom metoderne 
bliver anbefalet af Cecar Millan. 
Det fastslår Danmarks civile Hundefø-
rerforening DcH, der organiserer op 
mod 17.000 danske og færøske hunde-
ejere og har mere end 70 års erfaring 
med hundearbejde. Blandt andet tilby-
der foreningen gennem sine lokalfor-
eninger over hele landet hvalpetræning 
og efterfølgende lydighedstræning. 
- Vi advarer mod Cesar Millan og ikke 
mindst hans metoder, fordi vi ved, at 
han til maj kommer til Danmark i forbin-
delse med sin verdensturné, siger 
Hans Tonsborg, der er forretningsfører i 
Danmarks civile Hundeførerforening 
DcH. 
- Samtidig promoverer danske nyheds-
medier ham uvidende om hvilke ska-
der, de risikerer at påføre danske hun-
de og deres ejere, når folk på egen 
hånd prøver Millans metoder 
 
Selvudlært hundetræner 
Mexicanske Cesar Millan er en selvud-
nævnt hundetræner og adfærdsbe-
handler, der siden er blevet populær i 
USA med eget hundeprogram.  
Han har aldrig taget en uddannelse in-
denfor hundetræning og adfærdsbe-
handling, og han har udtalt, at han al-
drig tager imod råd, diskuterer træning 
eller ændrer sine teknikker. Alle hans 
programmer indledes desuden med en 
advarsel om, at man aldrig må gøre  

brug af hans metoder derhjemme. 
- Millans succes har fået både danske  
og internationale dyrlægeorganisatio-
ner, hundeforeninger og andre eksper-
ter til at kritisere hans metoder, siger  
Hans Tonsborg, der forklarer: 
- Cesar Millan står for et gammeldags 
syn på hunden, hvor store som små 
problemer skal løses med forskellige 
grader af magtanvendelse. Det bygger 
på en forældet opfattelse af hunden 
som et laverestående væsen, der skal 
acceptere sin plads i et hierarki.  
 
Hundemødre er kærlige og om-
sorgsfulde 
Forskere i hundeadfærd har i årevis til-
bagevist teorier om hierarkier, hvor der 
findes én og kun én leder. At hunden er 
et væsen, der stræber efter at omvælte 
familiens overhoved og tage magten. 
At straf derfor er nødvendigt over for 
hunden, fordi den skal underkaste sig. 
- Tit retfærdiggøres straf med, at sådan 
virker modernatur jo, når hundemode-
ren rusker lidt i nakkeskindet eller bider 
i øret på sin uopdragne hvalp. Men 
forskningen har i over 20 år afvist, at 
det forholder sig sådan. 
Men hundemødre straffer ikke deres 
hvalpe, de er derimod kærlige og har 
en utrolig høj tolerance. Også opdræt-
tere oplever det. Hundemødre, der rea-
gerer anderledes opfattes i forskningen 
som afvigere, der er meget få af dem, 
og det er højst sandsynligt fordi de er 
syge, traumatiserede eller har en fysisk 

(Fortsættes på side 13) 
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www.sparlim.dk 

lidelse. 
Forskere i hundeadfærd har kæmpet 
for at få blødt op på de gammeldags 
opfattelser, og Cesar Millan taler der-
med mange års adfærdsforskning midt 
imod og kan være skyld i, at vi 
”bombes tilbage til stenalderen,” siger 
Hans Tonsborg. 
 
Millans metoder ulovlige i Danmark 
DcH bruger mange ressourcer på at 
uddanne sine trænere i brugen af posi-
tive metoder, og DcH’s tilgang til hunde 
er derfor ikke foreneligt med de meto-
der, Cesar Millan gør brug af. 
- Hans metoder består bl.a. i brug af 
kvælerhalsbånd, stødhalsbånd, floo-
ding, straf, spark og tvinge hunden til at 
dreje rundt for at befæste sin domi-
nans. Det er en forældet og brutal træ-
ning, som burde være blevet smidt på 
møddingen for længst, og det er ikke 
metoder, vi bruger i DcH. 
- Desuden er Millans metoder smerte-
fulde for hunden og dermed ulovlige i 
Danmark. 
 
Positiv træning virker 
Positive træningsmetoder har en doku-
menteret langt højere succesrate end 
Cesar Millans hårde metoder. 
- De metoder, som Cesar Millan gør 
brug af, kan føre til, at aggressionsni-

veauet hos hunden stiger, og en ag-
gressiv hund kan risikere at skade sin 
ejer, børn og andre kæledyr. 
- Det er derudover velkendt, at de ad-
færdsproblemer, der forsøges løst ved 
brug af hårde metoder/Cesar Millans 
metoder vender tilbage, og hvad gør 
man så?  
Positive træningsmetoder styrker der-
imod båndet mellem hund og ejer. 
- Det kræver dog lidt mere arbejde og 
dedikation, fordi man her arbejder med 
hundens hjerne, men det er det værd. 
Adfærdsproblemer kan ikke løses med 
et trylleslag, det kan end ikke en selv-
udnævnt ”hundevisker” fra Mexico, 
fastslår Hans Tonsborg. 
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Det var langt om længe blevet vores 
tur. Endelig skulle vi ind til dommeren 
og vise, hvad vi havde øvet på de sid-
ste rigtig mange dage. Det var en dejlig 
solskinsdag i Thisted med gode venner 
og dygtige hunde.  
Vi startede med den første øvelse som 
var lineføring. Ja, som man siger: Der 
jo æt nog’ der er så skidt at det ikk’ er 
godt for nøj’. Men vi fik da 2,5 point og 
det var over forventning.  
Vi skulle så videre til apport. Jeg ind-
rømmer, at jeg var meget nervøs for 
om den kære Cocohund nu tog chan-
cen for at være fri og løbe ad h til. Men 
den dygtige lille hund ventede pænt på 
kommandoen, løb ud, tvivlede lidt på 
om man skulle løbe ned til den lille inte-
ressante gravhund, men besluttede sig 
for at komme hjem og sidde foran sin 
stolte ”mor” med penalhuset i munden. 
10 point blev det til:). 
Det var nu blevet tid til spring, hvor Co-
co også sprang over og blev derovre 
og snuste i jorden. 3 point for det.  
Nu var det blevet tid til en pause / fro-

kost. Sommerfuglene i maven var ble-
vet erstattet af sult, så det var rart at få 
noget dejligt hjemmebagt mad:). Solen 
var der stadig, så det var jo bar’ dæjli.  
Da konkurrencen igen gik i gang, star-
tede vi med en ståøvelse. Jeg har lidt 
på fornemmelsen af, at Coco tænkte: 
Hvis jeg skal gå og kigge på dig uden 
snor, så vil jeg sgu også have min god-
bid, men den gider du ikke give mig, så 
nu kigger jeg bare ned i jorden. NÅSÅ! 
Men vi kom da hen og jeg fik sagt 
”stååå”, dog et par gange, og Coco 
stod så i 6 sekunder, men så var der 
lige en lugt der skulle undersøges et 
par skridt væk, og øvelsen var stoppet. 
3 point blev det til.  
Bagefter var det en sitøvelse vi skulle 
have. Opmarchen gik meget fint, hun 
satte sig ned, men efter 15 sekunder 
lagde hun sig ned, og øvelsen var stop-
pet. Vi fik 8 point for det, så det var jo 
fint:)  
Den sidste øvelse var dæk, og den 
blev helt perfekt. Coco blev liggende i 
de 30 sekunder, som hun skulle, og vi 

(Fortsættes på side 15) 
Stemningsbillede fra Thisted 
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 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. 

fik 10 point for det. Så var vi blevet fær-
dige med alle vores ting, og vi skulle nu 
bare vente på at de fik lagt pointene 
sammen.  
Endelig var tiden inde til at vi skulle hø-
re pointene. Vi fik i alt 61 point, og hold 
da kæft, hvor var jeg stolt af min lille 
fantastiske, elskede hund. Vores første 
venskabskonkurrence og endda på 
udebane. Hun havde i hvert fald fortjent 
det kødben, som jeg havde købt til 
hende;) Og så er jeg også stensikker 

på, at det her ikke er vores sidste kon-
kurrence. We’ll come back! 
Vi vil også gerne sige stort tillykke til 
Maj-Britt og Buller som fik en opryk-
ning:) Well done i 2.  
 
   
Vuffelivov fra Coco og Anne. 
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
I Thyholm DcH 25. juni 2011 kl. 17.45  
i klubhuset på Vitasvej 2, Thyholm 

(Lige før Sct. Hans festen) 
1. Valg af dirigent 
2. Forslag fra bestyrelsen 
 a.  Forslag om stigning i grundkontingent på kr. 20,00 pr. halve 
  år første gang 1/11-2011 samt stigning på 40,00 pr. medlem 
  på hvalpehold, der startes efter 1/1-2012. 
 
  Stigningen begrundes i forhøjelse af klubbens kontingent til 
  kredsforeningen fra 2012 på kr. 39,00 pr. år. 
 
3. Eventuelt 
 
Thyholm, den 8/4-2011 
 
Per Pinnerup 
Formand 
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Indbydelse til Sct. Hans fest 
Lørdag d. 25 juni kl. 18.00 ved klubhuset. 

 
Efter spisningen tændes Sct. Hans bålet. Ved efterfølgende 
hygge i og ved klubhuset kan børn, og andre som har lyst, 
bage snobrød. 
 
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 15. juni ved at du skriver dig 
og din familie på listen som hænger på opslagstavlen,  
eller tilmeld dig på telefon 97 87 12 25 

Sct. Hans 
MENU 

 

Se opslag i 
klubhuset 
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Klasse 

 
Sted 

Thisted 
26/03 venskabs 

H
jørring 

02/04 

Vesthim
m

erland 
09/04 

N
ibe 

16/04 

H
adsund 

30/04 

Lindbolm
 

07/05 

S
ydthy 

21/05 

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

Maj-Britt Mathiassen / Buller 66,5       

Anne Olesen / Coco 61       

Hanne Thiesen / Sille 43       

Maj-Brit Damsgaard / Bella        

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

Sine Pinnerup / Fjante 91,55       

l        

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

Helle Sakariasen / Kierli 189,4 192,4 194,2 169,6    

Bent Køhler / Freja        

Steen Brodersen / Coco        

Lene Kjærgaard / Gaia        

Per Pinnerup / Beauty        

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

Claus Jepsen / Coda 228,5  228,75     

Elite - klassen 
(max. 400p)           

l        

l        

Resultater fra konkurrencer 
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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 

v/Mona og Bjarne Pinholt 
Bredgade 11, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Tlf. 9787 1127       Fax 9787 2227 
mail@hvidbjergboghandel.dk 
www.hvidbjergboghandel.dk  
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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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”Man VED bare, at man har en kamp-
hund, når hun en halv time efter at væ-
re kommet hjem fra dyrlægen og sterili-
sation, og står på meget usikre ben, 
kvalme og prøver at holde balancen for 
at tisse, alligevel vælger at bjæffe efter 
en mand, der går forbi haven.” 
(Lene Kjærgaard 10/3)  
 
“Hej Hanne! Lige lidt pral. Nu har Teddy 
fundet ud af det der rende-rundt-om-
noget. Så han har rendt rundt om fla-
sken, dunken, stolen og skraldespan-
den. Og han lignede en, der tænkte: 
“Var det bare det, du ville have mig til”. 
(Christine Ejlersen 10/3) 
 
“Både Claus og jeg havde en super 
dag og fik mange guldkorn med på ve-
jen fra en  særdeles veloplagt dommer  
Lene, Karen og Christina lærte også en 
masse, og valgte alligevel at tage hun-
den med hjem. Nej, pjat, Arne sagde 
også en masse fornuftige og opmun-
trende ting til dem.   
 (Helle Sakariasen, 20/3, efter ”prøvekonkurrence”) 
 
“Er det ikke ind imellem lidt med træ-
ning som med rengøring? Når man 
pudser vinduerne, ser man støvet på 
hylderne...Når så hylderne er taget, så 
må støvsugeren frem osv...Når sit er I 
skabet, mangler man opmarch….når 
det fungerer, så har man en plads, der 
halter osv….. Jeg glæder mig til at mit 
hus er gjort hovedrent. 
Lene Kjærgaard 10/4)  
 
Jeg svarede: “Som du dog kan!” 
Hendes svar kom straks: 

“Jeg ved nu ikke, om jeg “kan”. Jeg har 
bare haft en tvivlsom gang træning OG 
vasket vinduer samme dag! 
Lene Kjærgaard 10/4)  

Set og sket på pladsen 
 
”Der er hul midt i spanden”  
- eller hvad? 
Bent Erik og Kristian var ved igen en 
gang at prøve at få bedre gang i vores 
kamin. De havde sat et nyt rør i, og nu 
skulle der så fyldes petroleum i igen. 
Tænk, så sprøjtede petroleummet ud 
nedenunder. Så fandt de ud af, hvad 
den bøsning, der var i overskud, skulle 
bruges til. ☺ 
 
Tandpasta/potevoks 
Leos hunde vil gerne have børstet 
tænder. En dag var de dog noget 
vrangvillige. Han opdagede da, at tu-
berne med hundetandpasta og pote-
voks ligner hinanden til forveksling. For 
at undgå forvekslingen igen røg pote-
voksen i skraldespanden, så nu kan 
stakkels Lassie ikke få smurt sin såre-
de pote. 

Puh - nu kommer 
han med pote-
voksen igen 
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Asterix kom til verden hos Inge og Per 
den 1. januar i 1999.  

Da alle hans søskende var rejst hjem-
mefra, kunne han nyde tilværelse som 
familiens kæledægge.  

Vi overhørte telefonsamtale, Per havde 
med en eventuel hvalpekøber. Da Per 
på et tidspunkt svarede: ”Ja, han er 
vild!”, var vi godt klar over, at  Per ikke 
ville af med ham til hvem som helst. 

Vi stod bestemt ikke for at skulle have 
hund, men jeg forelskede mig noget så 
grusomt i den der lille gule klump, som 
bare var så glad og fuld af numre, og 
det endte med, at jeg købte ham, da 
han var 3 mdr.  

Da vi hentede ham, løb han foran os 
ud til vores bil, som om det var ham, 
der have bestemt sig til at flytte. 

Jeg startede med at træne ham op, 
men blev syg, og da overtog Kristian 

træningen af ham. Han blev nu Kristi-
ans hund og var meget afhængig af 
farmand. 

I B klassen nåede de en del flotte pla-
ceringer ved kredskonkurrencer, og de 
deltog i DM. 

De to deltog også i kredskonkurrencer i 
A klassen, men ikke med opryknings-
point, dem tog de masser af på lokalt 
plan.  

Nu viste det sig, at han havde en skade 
i ryggen, han kom på pension, og nu 
nøjedes vi med gode strandture og sjo-
ve øvelser som f. eks. Eftersøgningsar-
bejder. Han blev eftersøgningshund og 
fandt adskillige ting, bl. a. et lille ved-
hæng til en halskæde, tabt på stran-
den. 

Asterix var en hund med humor, og vi 
har vel nok grinet af hans numre. 

(Fortsættes på side 25) 

Sådan husker vi Asterix—vild med vandet 

ASTERIX 
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F. eks. kampen med naboen om hvem 
der kunne komme først ind ad døren til 
vores køkken, naboen eller Asterix med 
naboens træsko. 

Han elskede sine pibedyr, og kunne le-
ge i timevis med dem på plænen, så 
hele byen måtte have kunnet høre 
ham. 

Han var jordens rareste hund, men hvis 
Frankenstein ville snakke med Lene, 
når Asterix lige sad der, så fik Franken-
stein at vide, hvor han hørte til!  

Han elskede børnebørnene og ville 
meget gerne ligge hos dem. 

Snuppede gerne vores fodtøj, lige i det 
øjeblik, vi ville sætte foden i det.  

Han samlede alt op, lige fra sko til vo-

res terninger, når vi i spillet hede tabte 
en på gulvet. 

Logrede altid med halen. 

Stjal med alle tegne på humor vores 
plads, lige før vi skulle sætte os der. 

Engang til en konkurrence gik han su-
perflot på sporet  -  lige indtil han plud-
selig stoppede op og sprang til siden. 

Han havde mødt en frø, og så var han 
færdig med at gå spor!  

En anden gang , også på et spor, stop-
pede han også op, denne gang med 
alle tegn på at have fanget noget, og 
da Kristian nåede op til ham kiggede 
han op og flyttede dermed poten, hvor-
på en agerhøne lettede! 

Asterix var hvalpenes legeonkel, han 
elskede at lege med både Inges hvalpe 
og hvalpe på pladsen. 

Til sidst skulle han have hjælp til at 
komme op i sengen om aftenen. Det 
kunne så ske, at vi vågnede midt om 
natten, og han var kravlet ned og lå i 
sin kurv. Så kunne vi vågne om morge-
nen med en sovende Asterix i sengen. 
Hvordan var han nu kommet derop 
igen? 

Vi ved jo godt, at når man anskaffer sig 
en hund, så anskaffer man sig også en 
sorg, og vi lærer aldrig at sige farvel til 
en elsket ven.  

Vi måtte give Asterix fred d. 17 marts. 

Vi savner Asterix. Frankenstein har væ-
ret meget stille og fulgte mig slavisk i 
hælene. Vi  er alle 3 meget påvirket af, 

(Fortsættes på side 26) 

Sådan husker vi Asterix—som en 
god hanhund for hvalpe 

Sådan husker vi Asterix– altid glad 
for børn 
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at vores humørbombe ikke er her me-
re. 

Vi er meget taknemmelige, fordi vi måt-
te få lov at være dem, der var hans fa-
milie. 

Sådan husker vi Asterix—i leg med  
andre hunde 

I kan læse Asterix’s nekrolog 
ovenfor, men så skal I da og-
så ha’ den glade nyhed om 
Kristians (og Hannes) nye 
skud på stammen - en brun 
labrador hvalp. 
På billedet er Kristian ved at 
få ”klikker” instruktioner af 
Helle Sakariasen. 
De første meget vigtige bånd  
i venskabet bliver lagt, men 
bare vent - når den bliver lidt 
større, så går det løs! - og 
snart har vi en ny lydigheds-
hund, som skal ud og hævde 
sig i B-klassen. 
Mon ikke Kristian glæder sig 
helt vildt!!! 
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 Lørdag d. 2/4 deltog Helle 
og Kierli i kredsens første lands-
dækkende konkurrence. 
I stuedressur, frit søg og runde-
ring mistede de sammenlagt 1 
point, det var en lidt langsom 
plads i fri ved fod. Ellers var alt 
perfekt, på trods af diverse for-
styrrelser. 
 Nu gjaldt det så sporet. Vi 
havde hørt diverse rygter om, at 
det vist var svært, dem, der kom 
derfra snakkede om 0,5 eller 1 
point. Vi turde slet ikke sige no-

get til Helle, men det viste sig, at det 
kunne nok ikke have gjort hverken fra 
eller til.  
 Det foregik på en meget stor og 
meget åben mark med masser af ko-
lo….Først fik de en tilrettevisning i 1. 
knæk. Da de så kom til 2. knæk, gik 
Kierli efter Helles mening ud til den for-
kerte side, og hun tænkte: ”Pis, det var 
så det spor”, men hun valgte at følge 
Kierli. Meget klogt, for selvfølgelig vid-
ste Kierli, hvor sporet var. Bagefter fik 
Helle knus af sporlæggeren, fordi der 
endelig var en hund, der kom helt igen-
nem sporet! Og dommeren sagde, at 
hvis hun vidste, hvor glade de var for 
Helle og Kierli…….. 
Helle og Kierli fik 192,4 point, 2. plad-
sen gik på 170 point, de var altså hele 
22 point bedre! 

Godt gået, Helle! 

Per gratulerer Helle, men gør samtidig op-
mærksom på, at det kun er 1. gang, hun får 
en 1. pl. på kredskonkurrence, at klubben 

giver rødvin! 
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Der blev gået til makro-
nerne, da katten skulle 
slås af tønden! 

Desværre, 
Elisabeth, 
voksne må 
ikke være 
med til at 
slå.  
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Kattekonge: Rasmus 
Katteprins: Sine 

 
 

 
Flot-
teste  
ud-
klæd
ning:  
 
Nana 
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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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Prøvekonkurrence / Konkurrenceprøve………………. 
Som optakt til konkurrencesæsonen, 
har klubben afholdt 2  konkurrenceprø-
ver.  Det er en enestående mulighed 
for hundeførerne, som kan afprøve 
konkurrence-formen, uden at skulle 
”optræde” offentligt. Begge dage har 
været tilrettelagt og gennemført, af fan-
tastiske frivillige, 
Dvs., at alt har været tilrettelagt, plad-
sen udvalgt, sporet lagt, banen stillet 
op osv. 

Det er foregået udenfor træningsplad-
sen, der har været dommer, fremmede 
figuranter og tilskuere……….. 
Prøverne er blevet gennemført fuld-
stændigt som en ”rigtig” konkurrence, 
og jeg har endda haft sommerfugle i 
maven og  gele i knæene ;))))) 
Alt sammen noget, som kan være 
svært at efterligne, til en almindelig træ-
ningsaften. 
Formålet er, at vi kan afprøve vores 
øvelser, i konkurrence-lignende omgi-
velser, og sikkert blive mindet om en 
ting eller to, som vi lige skal have træ-
net…… 
Vi træner ofte på en ganske bestemt 
måde, og opfører os så helt anderle-
des, når vi står på konkurrencebanen.   
Det er ikke fair overfor den fuldstændigt 
uforstående hund, og resulterer ofte i 

uventede og utilsigtede situationer. 
Desuden bliver vi (jeg ) ofte anspændte 
op til en præstation, og hunden kan bli-
ve helt usikker på, om den har lyst til at 
være med….. For vi ser jo helt forkerte 
ud……….. 

Alle disse ting, kan og bør afprøves og 
trænes inden konkurrencestart, for at 
give såvel hund som fører, de bedste 
chancer for at præstere bedst muligt. 
Jeg har fået flere Ahaoplevelser og 
blev fx trukket i 3 forskellige øvelser, 
fordi min hund gik på plads inden kom-
mandoen………. Uha, det er noget 
sjusk, og kan rettes op ;))) 
Kierli og jeg takker alle, som har hjulpet 
til med, at vi kan få den bedst mulige 
konkurrencestart  ;))) 

Knus fra Helle og Kierli 

Der diskuteres mellem øvelserne 

Selv spor blev afprøvet 

Den strenge dommer kommer med 
kommentarer 
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Mandag 

Kl. 19.00 
HOLD TRÆNERE Tlf. 

    
Agility 2 

  
Hanne Ambolt 

  
97861365/40179465 

    
Lydighed, Ny C 

  
Bent N. 

  
23725853 

    
Sjov med hund 

  
Bent Erik 
Ina 

  
97871383/20418183 
25629281 

    
Klikkerhold 

  
Helle 

  
97861215/40761291 

Tirsdag 

Kl. 19.00 
  
  

  
 

  

  Lydighed, B og A Arne 
Bent N. 

51227864 
23725853 

Onsdag 

Kl. 10.00 
  
Formiddagshold 

  
Kristian 
 Hanne 

  
97878196/40276592 
97878196/20462592 

Onsdag 

Kl. 19.00 
  
  

    

  
  

  
Agility 1 

  
Leo Jepsen 

  
97871991 

    
Hvalpe 

  
Inge 
 Per 

  
25130973 
25701225 

    
Lydighed, Ny C 
og C 

  
Lene 
Hanne K 

  
60930558 
97878196/20462592 

    
Lydighed, Ny C og 
B 

  
Kristian 

  
97878196/40276592 
  

Træningstider 
Sommer 2011 

28/3 - 



   
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 
 


