
 
35. årgang Juli 2011 

3 meget dygtige og meget glade piger med deres meget opmærksomme hunde. 
Hver vandt de deres lydighedsklasse. Fra venstre Helle Sakariasen med Kierli (B 
med max. point - 200!!!), Sine Pinnerup med Fjante (C med 125,25p) og Hanne 
Thiesen med Sille (NY C med 91,2p) 
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Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

 Agilityudvalg:  Peter Kamstrup , Hanne Ambolt 

Indholdsfortegnelse 
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Bestyrelsesmøde d. 7/4 2011 

hos Hanne 

 

Deltagere: Per, Bent Erik, Hanne, Pe-
ter, Lene, Helle, Karin, Kristian (suppl.) 

 

1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 3/3 2011  

Referatet godkendt og underskrevet. 

Villys annonce til Ugeavisen er på vej. 

Pr 1/1 2012 kommer der en konti-
gentstigning til kredsen. Vores medlem-
mer betaler halvårligt kontingent, så for 
at undgå at klubben må betale 20,-  pr. 
medlem til kredsen i halvåret 1/1—1/5 
2012 må vi have en ekstraordinær ge-
neralforsamling. Denne afholdes i for-
bindelse med Sct. Hans festen d. 25/6. 

Indkaldelse kommer via opslag i klub-
huset, den lægges ud på hjemmesiden, 
og den kommer i Hundeposten. 

Per har tilset vores bibliotek, og han 
kunne konstatere, at der mangler en 
del bøger i henhold til listen. 

Han har lavet ny liste og der findes en 
”låneliste” i skabet ved bøgerne. Her 
skriver man sig på, hvis man låner bø-
ger. 

2. Nyt fra kreds/lands m.m.  

Årbog og konkurrenceprogram genop-
trykkes. Konkurrenceprogrammet kom-
mer i A6 format, ringbind, så den kan 
opdateres. Klubben bestiller 25 stk, Per 
undersøger pris og vilkår for opdate-
rings abonnement. 

Vores beregnerporgram opdateres in-
den lokalkonkurrencen i juni. 

Det overvejes, om DcH Thyholm evt. 
skulle gå over til årsabonnement. 

Målsætningsudvalgsmødet i Brovst 
27/4: kørepenge og forplejning til be-
styrelsen, andre medlemmer betaler 
selv. Tilmelding til Per. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab.  

Stadig fin økonomi.  

Mange problemer med at få betalt for 
bøger købt hos Canis. Vi rykkede fir-
maet for at få en faktura. Langt om 
længe fik vi to mails med hver sin ved-
hæftede pdf fil, som var umulig at åb-
ne. Vi henvendte os igen, men så mod-
tog vi pludselig en påmindelse om be-
taling fra et finansieringsselskab, som 
Canis havde overdraget fordringen til.  
Denne rykker var for det første ikke til 
DcH men direkte til kassereren 
(åbenbart p.g.a. bøgerne var levereret 
til denne adresse). Dernæst var der på-
ført 2 fakturaer. Men nu havde vi så en-
delig et kontonr. at betale til. Heldigvis 
kendte vi beløbet, der skulle betales fra 
følgesedlen. Så beløbet blev betalt 
med forklaring til finansieringsselskabet 
om, hvorfor vi kun betalte det ene be-
løb, samt mail til Canis om betalingen. 
Nu 5 dage senere har kassereren mod-
taget et inkassovarsel. 

Vi tager det foreløbigt roligt. 

 

 

 
(Fortsættes på side 5) 
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Efterskrift: 

Knap 3 uger efter betalingen har kas-
sereren nu modtaget en kreditnota på 
beløbet fra den os ubekendte faktura. 
En rigtig faktura/ bilag på det, vi skulle 
betale, får vi nok aldrig. 

 

4.  Annonce tegning til HP  

Annoncetegning er ved at være afslut-
tet. 

5 Landsdækkende konkurrence i Aug 

Konkurrence– og festudvalget har haft 
møde med Thisted angående konkur-
rencedagene. Man opfordres til at få 
nogle navne på listen over hjælpere in-
den 30/6, hvor der er nyt møde med 
Thisted. 

Alle hjælpere får fuld forplejning. 

6. Nyt fra husudvalget.  

Ønsker:  mere grus 

  Terrassetag  skiftes 

  Fliser lægges om 

Der indkaldes til arbejdsdag d. 7/5 kl 
8.30 (start med kaffe og rundstyk-
ker)Prioritering for arbejdsopgaver den-
ne dag:  springbræt repareres 

  Containeren rettes op 

  Hegnet repareres og løftes 
  højere fra jorden 

 

Tilmelding på liste i klubhuset. 

7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden  

Næste møde hos Peter d. 5/5 kl. 20.30 

9. Eventuelt.  

DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 
7600 STRUER 

TLF. 96 17 71 00 
www.revisionlimfjord.dk 
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Kari, Gitte og Maj
Kari, Gitte og Maj--britt tog sig af vindu-

britt tog sig af vindu-

erneerne  

Hanne og Anne vaskede have-
møbler 

7. M
Hele 13 medlemmer var mødt op for at give en 
Og alle gik til den med godt humør, og der blev 
 

STOR TAK TIL ALL

Pause mIna havde nok det sureste job: 

Ovn og komfur! 

7. MAJ 

Bent Erik slog græs 
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Arne, Christina og Peter reparerede 
hegn 

MAJ 
hånd med, da der var indkaldt til arbejdsdag.  
lavet en masse. 

LE JER, DER KOM! 

må der til! 

2 nedbryderkonger! 
Og Lene? 
Ja hun kom 
senere, da 
hun var ude 
med plantø-
ren for at 
finde efter-
søgnings-
areal til A 
træningen! 
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1. Tilbage meldinger fra de forskellige 
hold. 
2. Sjov med hund trænere melder tilba-
ge, at der er tilbragt mange sjove timer 
på banen. Desværre er holdet ikke så 
stort, det er godt at kunne nogle grund 
færdigheder med hunden. Ellers får 
man ikke så meget ud af at deltage på 
holdet. 
3. Lene fortæller at tilgangen på L1 er 
stor. Holdet er nu så stort, at der sag-
tens kan være 3 trænere tilknyttet hol-
det. Men det er utroligt positivt, at der 
er så mange der har valgt at fortsætte 
efter hvalpeholdet. 
4. Kristian vil meget gerne fortsætte 
med sit hold. Han er godt tilfreds med 
udviklingen på holdet.  Formiddagshol-
det melder ok. 
5. Leo har plads til flere på agility ba-
nen. Melder alt ok. 
6. Hanne A. har selv fået en ny hund. 
Vil derfor gerne nedtrappe træner ar-
bejdet. Får derfor brug for at få hjælp til 
holdet. 
7. Helle. Spændende, at der er så stor 
forskel på folk og hunde. Det går godt 
på holdet. Umiddelbart, er det ikke en 
fordel at folk først gennemgår hvalpe-
holdet. Hvis de allerede inden ved, at 
de vil klikke. Så hvalpe modtages ger-
ne utrænede. 
8. Per og Inge. Hvalpeholdet er netop 
begyndt igen, med 7 nye personer. Det 
går godt. 
9. Bent N. Der er kun 1 person på hol-
det. Så ikke så meget gang i den. 
10. Nyt tiltag på hvalpeholdet. Per og 
Inge vil fremover afprøve et nyt træ-
ningssystem. Det vil blive muligt at op-

tage nye på holdet hver måned. Leo 
sender en mail til de nye hundeførere, 
så de ved hvad de skal medbringe til 
træning. Man træner 12 gange på hol-
det og udsluses til andre hold. Inge og 
Per finder ud af detaljer i forbindelse 
med træningens opbygning. Da Inge 
og Per efterhånden har trænet hvalpe-
holdet flere gange, blev det besluttet at 
iværksætte systemet omgående. Alle 
klubbens trænere har tilkendegivet de-
res opbakning til dette nye tiltag. Der vil 
ikke fremover være hvalpe test. 
1.   Planlægning af vintertræning. Vi 
venter med at planlægge til efter som-
merferien. Sidste onsdagstræning bli-
ver 21/09. Først lørdagstræning bliver 
1/10. 
2. Næste trænermøde holdes 8/9 kl. 
19. Claus medbringer brød. 
3. Der er besluttet, at er ændres lidt på 
træner opdelingen. Bent Erik vil frem-
over alene stå for holdet Sjov med 
hund. Ina vil hjælpe til på Lydighed, B 
og A. 
Bent N. har besluttet at stoppe omgå-
ende som træner i klubben. 
 
 

Trænermøde 09/06-2011 
 

Fremmødte: Hanne, Hanne A, Lene, Kristian, Leo, Per, Inge, Ina, Helle, Bent 
Erik, Bent N, Claus. 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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



9 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

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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Bestyrelsesmøde d. 5/5 2011 

hos Peter 

  

Deltagere: Per, Bent Erik, Hanne, Pe-
ter, Lene, Helle, Karin 

  

1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 7/4 2011  

Referatet godkendt og underskrevet. 

Pris på konkurrencehæfte er ikke of-
fentliggjort endnu. 

2. Nyt fra kreds/lands m.m.  

Mulighed for at få alle træningspladser i 
Danmark lagt ind på GPS. Henvendel-
se på DcH’s hjemmeside. 

3. Fremlæggelse af regnskab.  

Stadig fin økonomi. 

4.  Målsætningsmøde i Brovst d. 27/4 

Herfra deltog Per, Karin, Peter og Han-
ne. 

Udvalget fremlagde meget høje mål for 
DcH’s fremtid. F. eks. At nedlægge 
kredsene og oprette 3 regioner med 
lønnet personale. Mange afdelinger ud-
trykte deres bekymringer om at miste 
den nærhed, der er mellem klubberne 
og kredsen. 

Stor frygt for økonomien i den ønskede 
strukturændring. 

Hele målsætningsudvalgets redegørel-
se kan læses på DcH’s hjemmeside, 

men det var på mødet helt tydeligt, at 
der ikke er opbakning blandt medlem-
merne til at gennemføre ændringerne i 
denne form. 

5 Landsdækkende konkurrence i Aug 

Intet nyt. 

6. Nyt fra husudvalget.  

Arbejdsdag 7/5. der er tilmeldt 14 med-
lemmer, meget flot. 

Terrassetaget er sponseret af XL-byg i 
Struer mod reklame i Hundeposten i 
2011 og 2012. 

7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden  

Næste møde flyttes til 23/6 hos Helle. 

Mødet d. 11/8 holdes hos Lene. 

Villy vil tage portrætfotos af bestyrelse, 
udvalg og trænere. 

 

8. Eventuelt.  

 Folder om tilbud efter hvalpeholdet sø-
ges. Hvem har den på en fil, så den 
kan genoptrykkes? 
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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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Flügger 
Farver 

Torsdag d. 19. maj 2011 var jeg ude og 
gå med mine 3 Cavalier King Charles 
hunde Lady, Berthe og Bella. 
Vi gik rundt om, og over Baunehøjene i 
over en time. 
Da jeg kom tilbage til bilen, kunne jeg 
ikke finde min bilnøgle. Vores eneste 
bilnøgle. Jeg ledte i alle mine lommer, 
men den var væk. 
Nu var gode råd dyre, Heldigvis kom 
jeg i tanke om Per Pinnerup. Per skulle 
lige have fri fra arbejde, men der gik ik-
ke lang tid, før han stod i Struer. 
Til min store glæde var Beauty meget 
hurtig til at markere fundet af noget, der 
ikke passede ind i naturen. Og endnu 
bedre blev det, da mine nøgler dukkede 
op i græsset. 
Godt der findes en god hundeklub, hvor 
gode hunde bliver dygtigere.  
Godt jeg havde muligheden for at være 
med engang.  
Godt jeg lærte Per at kende.  
Jeg er meget taknemmelig for den 

hjælp jeg fik den dag. 
Hver gang jeg går omkring Baunehøje-
ne vil jeg tænke på den torsdag og hvor 
heldig jeg var.  

 
Tusind tak. 

 
   Åse Ørgaard 
    Struer 
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Vores stolte formand og Beauty 
med de fundne bilnøgler 
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Sparekassen Thy 

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

Industrivej 6, 7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 16 17 

 

 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. 

www.sparlim.dk 
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Formanden  for DcH Færøerne, 
Fríðhild Debes, var sammen med Jako-
bina Niclasen, også fra bestyrelsen på 
Færøerne, på besøg i Danmark i uge 
18. Bl. a. besøgte de d. 6/5 os her på 
Thyholm. De ville gerne vide lidt om be-
dømmelsen af C hunde, og det havde 
Arne lovet at tage sig af. 

Det var nu lidt svært at fange C hunde-
førere en fredag formiddag, men Steen 
og Coco mødte op, og vi fik og-
så fat i Karen og Selma fra Syd-
thy. Senere på dagen kom også 
Lene og Helle. 

Det var meget spændende at 
høre om, hvordan man egentlig 
gør på Færøerne med de store 
afstande. Der er ca 80 medlem-
mer, og man træner forskellige 
steder, trænerne kommer sim-
pelthen ud til  forskellige bygder, 

og så samler man hundeførerne i 
hold der.  

Endnu arbejder man mest i agility 
og rally, men man er i gang med 
et program, der faktisk er næsten 
magen til vores Ny C program. 

Vi håber, at Jakobina og Fríðhild 
havde noget ud af besøget, vi 
syntes i hvert fald, det var spæn-
dende at møde dem og høre lidt 

om deres træningsforhold.. 
Sådan stilles baner op i C klassen 

Jakobina instrueres i C konkurrencepro-
grammet 

Der er ca 80 
medlemmer i 

DcH           
Færøerne 
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Hyggesnak 

Du er faktisk aldrig længere 
end 5 km fra havet.  

Afstandene er generelt ikke 
store på Færøerne. 

1. marts 2005 boede 48.290  
mennesker på Færøerne  
Der er 17 beboede øer 

Øerne ligger på 62° nordlig bredde 
og 7° vestlig længde 

De dækker et samlet areal på 
1.399 km 

Samlet kyststrækning på 1.117 km.  

Der er omkring 1.300 km til Køben-
havn 

Jakobina med sin bordercollie  
Simba 

”En af fordelene ved 
at starte en ny klub 
op, er, at der ikke 
sidder nogen, der 
har været med i 30 

år og siger:  ”Sådan 
har vi altid gjort!” 

(Fríðhild Debes) 

Fríðhild får gode ideer om klikkertræningen 
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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 

S
ydthy 

21/05 

18/6 

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

Maj-Britt Mathiassen / Buller 66,5      

Anne Olesen / Coco 61      

Hanne Thiesen / Sille 43      

Robert Dumitru       

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

Sine Pinnerup / Fjante 91,55      

Maj-Brit Damsgaard / Bella       

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

Helle Sakariasen / Kierli 189,4 192,4 194,2 169,6 180 184,7 196

Bent Køhler / Freja     122,7  14

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

Claus Jepsen / Coda 228,5  228,75  241,6  268

Resultater fra konkurrencer 
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Thisted 

Thyholm
 

25/6 

          

           

78,75           

64           

91,2           

81           

           

125,25           

66,1           

           

6,6 200           

47 128,75           

           

8,55            

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 
 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 22 



23 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

 ”Måske er det som jeg har mistanke 
om….At Freja er begyndende dement. 
I samme sekund, som jeg vendte ryg-
gen til affaldsspanden i køkkenet, tøm-
te hun nærmest posen, og jeg var altså 
aldrig længere end 2 m væk….” 
Helle Sakariasen 14/4 
 
 
 
 
 
 
 

”I nat har Freja brækket sig i lange ba-
ner. Der er kommet såvel nødder og 
mandler som foliforme og sølvpapir. 
Mon ikke det har rumlet noget i maven 
og været årsag til hendes desperate 
sultfølelse i går?” 
Helle Sakariasen 15/4 
 
 
 
 
 
 
 

”Hej! Teddy og jeg føler os meget be-
æret over, at flaget er hejst for os (går 
ud fra, at det er for vores skyld)     Men 
hvor er alle de glade mennesker, som 
skulle klappe ad os, - og fanfaren???” 
Christina Ejlersen 30/5 
(flaget var blevet glemt efter hvalpeintr.) 

”Alle klikkere burde vel egentlig være 
ansat i et køkken, når man tænker på 
det antal guffer, vi putter i hovedet på 
vores hunde. Dagens ”høst” er skinke i 
tern og frikadeller til Gaia, tun til katten 
og kanelkage til hundeføreren. Jow 
jow… 
Lene Kjærgaard 27/5 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Gaia har nu for alvor taget lille Balder 
under sin pote og har i dag lært ham 
følgende trick: Når en familie sidder 
ved et bord i nærheden af en grill, er 
der sikkert mad. Du (Balder) afleder 
med din nuttethed, mens jeg scorer po-
sen med flutes under bordet og spæner 
væk med den….Og alle undskyldnin-
gerne overlader du bare til min mor. 
Hun ved hvordan, hun har prøvet det 
før!” 
Lene Kjærgaard 23/4 
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25/5 2011 

1. Dorthe Lillelund med lab. Jack    98    p. 
2.    Janni Frandsen med lab. Kasja   90    p. 
3. Anna Amby med jack russel Minnie   89,5 p. 
 
Gitte Jacobsen med jack russel Vaks   73    p. 
Birgit Helligsøe med gravhund Tilde   79    p. 
Lene Poulsen med new fuondl.    79,5 p. 
Karin Laursen med king charles cavalier   83    p. 
Mikkel Hargaard med dansk/svensk gårdh. Futte 69,5 p. 
Merethe Hedegaard med lab. Luke   87,5 p. 

Hele 10 hundeførere og deres hunde stillede op til den afsluttende test for hval-
peholdet, som startede i januar.  

Deres opnåede færdigheder blev bedømt af 
 Helle og Lene. 

Inge og Per var de stolte trænere 

NR 3 
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NR 3 

NR 1 

NR 2 

De glade vindere 
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Trængsel for at få bagt snobrød - og skum

Sct. Han
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- og skumfiduser. Børn såvel som voksne nød det! mfiduser.  

ans 2011 
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Ny C 

1. Hanne Thiesen med Sille   91,2 

Rober Dumitru med Nero    81  

Maj-britt Mathiassen med Buller   78,75 

Anne Olesen med Coco    64 

C 

1. Sine Pinnerup med Fjante   125,25 

Maj-brit Damsgaard med Bella   66,10 

B 

1. Helle Sakariasen med Kierli   200 

Bent Køhler med Freja     128,75 

Ag/spring, begynder 

1. Pia Eriksen med Kiki    15 fejl 

Betty Kristensen med Tulle    95,62 fejl 

Ag/spr, øvet 

1. Leo Jepsen med Lassie    47,36 f. 

Leo Jepsen med Freja     disk. 

Ag/spr. åben 

1. Leo Jepsen med Freja    14,96 f. 

Leo Jepsen med Lassie    21,68 f. 

Pia Eriksen med Kiki     disk 

Betty Kristensen med Tulle    disk 
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To piger, der 
er lige gamle, 
hver med de-
res pokal: Pia 
Eriksen, som 
vandt agili-
ty/spring for 
begyndere, 
og Sine Pin-
nerup, der 
vandt C klas-
sen. 

Helle Sakariasen, der i B fik det helt usæd-
vanlige resultat: 200 point, hvilket er maxi-
mum for klassen. 

Hanne Thiesen, der vandt Ny C klas-
sen 

3 meget dygtige og meget glade piger med deres meget 
opmærksomme hunde 

Leo Jep-
sen, der 
vandt 
ag/spr 
åben  
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2011 FOR DCH THYHOLM  

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: 

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

Telefon 9787 1005 

Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 
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 Forårs-sæsonen 2011 er nu gået, 
og Kierli og jeg kan gøre status, og 
lægge nye planer.  
 6 konkurrencer er det blevet til, 
den første på venskabsplan og de an-
dre kreds/landsdækkende. Kreds 1´s  
konkurrencer er jo åbne for alle, og det 
er der mange som benytter sig af.  
 Vi har været vidt omkring, fra 
Hjørring, over Nibe, Vesthimmerland, 
Hadsund og til Thisted og Sydthy.  
 De fleste gange har vi været ale-
ne om at repræsentere Thyholm, men 
vi har også været heldige at have  
følgeskab af Claus med Koda og Bent 
med Freja, og det er altså sjovere.  

 Vi har haft stor opbakning og 
glæde af Lene og Gaia som trofast har 
fulgt med rundt, og delt nerver,  
frustrationer og glæder. Hanne og Kri-
stian er også flere gange ”tilfældigt 
kommet forbi”, til kaffen kl. 7, og  
det er bare dejligt.  
 Resultatmæssigt er det jo gået 
godt, endda bedre end jeg havde turde 
håbe. Oprykningen til A-klassen var  
hjemme efter de 2 første konkurrencer, 
og pointene ligger ret stabilt mellem 
169,6 og 194,2.  
 Vi har endnu ikke måtte køre 
hjem uden en pokal, og det synes jeg 
nærmest er utroligt.  
 Vores mål for sæsonen er at blive 
udtaget, til at repræsentere Thyholm 
ved DM i september, og med alle muli-

(Fortsættes på side 33) 

Helle og Kierli med en af deres po-
kaler 

Der er stil over deres fri v. fod! 
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ge forbehold for uheld, sygdom osv., så 
ser det ud til at lykkes.  

 Kierli har vist sig at være en glad 
og stabil konkurrencehund, som gerne 
vil være ”på”, og som gør sig umage. 
Dommersedlerne viser dog også, at 
der stadig er øvelser som nemt kan kik-
se, hvis hun ikke er 100 % sikker på, 
hvad jeg ønsker. Fx har vi flere gange 
fået 0 i ”SIT”, og det er da lidt surt, når 
det skyldes, at Kierli er i tvivl. Hun ar-
bejder hurtigt, og reagerer omgående 
på kommandoer, så der er ikke plads til 
”støj på linjen”.  
  
Vi har også oplevet, at en ”sikker” øvel-
se er gået helt i vasken, og 25 point er 
væk på et sekund. Igen handlede det 
om signaler og samarbejde.  
 Jeg arbejder derfor med at gøre 
mine signaler tydeligere, og samtidig 
træne under så mange forskellige  
vilkår som muligt. Konkurrencepladser-
ne har været vidt forskellige, og i flere 
tilfælde har banerne og hundene været 
meget tæt på hinanden. Andre steder 

har vi været meget tæt på publikum, 
eller øvelserne hos de enkelte dom-
merhold har været tilrettelagt og kombi-
neret temmelig alternativt.  
 Konklusionen er, at vi stadig skal 
træne mange forskellige steder og med 
alle tænkelige former for udfordringer 
og forstyrrelser. Vi skal begge være 
bedre til at koncentrere os og lukke alt 
andet ude.  
 På den måde håber jeg at fore-
bygge nogle ”Hovsa-oplevelser”, og 
dermed give Kierli de bedste vilkår, når 
vi er på udebane.  
 Når jeg tager Kierli med, sætter 
hende på opgaver, udsætter hende for 
varme, kulde, regn, lange køreture,  
ventetid, nye omgivelser, fremmede 
hunde, mange mennesker osv., så 
skylder jeg hende forberedelse, forstå-
else og tak, gode oplevelser, leg og 
masser af godbidder. Det er jo ikke 
hende som har meldt os til ;)))  
 
Helle Sakariasen og Kierli  

(Fortsat fra side 32) 

Kierli kan meget andet end sit 
”hundefadervor” 

Fællesskab og gensidig respekt 
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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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Træningstider 
Sommer 2011 

28/3 – 21/9 
 
Mandag 

Kl. 19.00 
HOLD TRÆNERE Tlf. 

    
Agility 1 

  
Leo Jepsen 

  
97871991 

    
Sjov med hund 

  
Bent Erik 
  

  
97871383/20418183 
  

    
Klikkerhold 

  
Helle 

  
97861215/40761291 

Tirsdag 

Kl. 19.00 
Lydighed, B og A Arne 

Ina 
51227864 
25629281 

Onsdag 

Kl. 10.00 
  
Formiddagshold 

  
Kristian 
Hanne 
(Arne) 

  
97878196/40276592 
97878196/20462592 

Onsdag 

Kl. 19.00 
  
Agility 2 

  
Hanne Ambolt 
  

  
97861365/40179465 
  

  
  

  
Hvalpe 

  
Inge, Per 

  
25130973 
25701225 

    
Lydighed, Ny C og C 

  
Lene 
  

  
60930558 
  

  Lydighed, overgang fra 
hvalpe 

Hanne K 97878196/20462592 

    
Lydighed, Ny C og B 

  
Kristian 

  
97878196/40276592 
  



   
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 
 


