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 Bestyrelsesmøde d. 23/6-
2011 

hos Helle 

  

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

1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 5/5 2011  

Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra kreds/lands m.m.  

Forslag om færdselsprøve e. l. tages 
op på næste hovedbestyrelsesmøde. 

HB bør tage stilling til, om der evt. skal 
udvikles fælles beregningsprogram, så 
alle har det samme program. Vi har lige 
købt opdateringer til vores program og 
håber at kunne fortsætte med det. 

3. Fremlæggelse af regnskab.  

Stadig fin økonomi. 

4.  Ekstraordinær generalforsamling 
25/6 

Alt er klar. 

5 Landsdækkende konkurrence i Aug 

Intet nyt. 

6. Nyt fra husudvalget.  

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

8. Eventuelt.  

Per orienterede om det nye tiltag ang. 

hvalpehold, hvor der nu tages hvalpe 
ind løbende. 
Kaffekopperne skiftes ud med krus, 
som vi beder medlemmerne ”skænke” 
klubben. 
 
Agilityskuret trænger til at udskiftes. 
Per kigger på priser. 
Lene og Helle fremlagde ønske om en 
boldkanon. De undersøger priuser og 
tilbud. 
 
Helle foreslog et tilbud til hunde og 
hundeførere om forskellige aktiviteter i 
ventetiden ved venskabskonkurrencer-
ne. Det skal stilles op som en 
”konkurrence for sjov”, hvor ALLE kan 
deltage, og der skal være en 
”alternativ” pokal. 
Der nedsættes et udvalg bestående af 
Bent Erik, Leo og Ina. 
Villy havde lavet 2 flotte forslag til an-
nonce til Ugeavisen. Man valgte forsla-
get med DcH logoet på. 
Der skal være fast annoncering i uge-
avisen Struer hver 2. mdr. for øget syn-
lighed. 
 

 

Bestyrelsesmøde d. 11/8  2011 

hos Lene 

 

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

1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 23/6 

Referatet godkendt og underskrevet. 

(Fortsættes på side 5) 
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Annonce i Ugeavisen sidste uge i må-
nederne: feb., april, juni, aug., okt. 

2. Nyt fra kreds/lands m.m.  

Se evt. Lands/Kredsbestyrelsernes 
hjemmeside. 

3. Fremlæggelse af regnskab.  

Stadig fin økonomi. 

5 Landsdækkende konkurrence i Aug 

Lydighed fuldt ud på plads. 

Agility mangler stadig enkelte punkter, 
men pokalerne kan bestilles. Inskription 
på pokaler og plaketter sendes af Peter 
senere. 

Villy har sendt indlæg til Ugeavisen an 
konkurrencen. 

6. Nyt fra husudvalget.  

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

Næste møde hos Karin d. 1/9. 

8. Eventuelt.  

Medlemslisten sendes til trænerne hver 
måned. 
Trænerne skal have mere obs på, at 

nye medlemmer på holdet udfylder ind-
meldelsesblanket. 
Baren holder øje med medlemmers 
runde fødselsdage osv. og står for ind-
køb af gaver i disse tilfælde.. 
 
 
 
 

DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 
7600 STRUER 

TLF. 96 17 71 00 
www.revisionlimfjord.dk 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 
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 Det kom ikke som en overraskel-
se, at Helle Sakariasen og Kierli ivandt 
DcH’s danske mesterskab i B klassen. 
De har hele året ligget suverænt som 
nr 1 i Danmark, og der har været stor 
respekt for de meget høje resultater, de 
har lavet. 

 Nu skulle de så vise, at de også 
kunne klare presset som storfavorit ved 
mesterskaberne, der foregik over 2 da-
ge. Når man arbejder med dyr, kan alt 
jo ske, og mange konkurrenter mistede 
lige den dag deres dækøvelse. Ligele-

(Fortsættes på side 7) 
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des var der mange, der mistede sitø-
velsen. Konkurrencens sværeste øvel-
se ved DM var uden tvivl runderingen, 
hvor hunden skal finde en figurant og 

give hals. Dommerne havde valgt at la-
de figuranten ligge ned, noget, som 
mange hundeførere overhovedet ikke 
har trænet. Men 
det havde Helle 
og Kierli natur-
ligvis! At Kierli 
så havde travlt 
med at komme 
hen til figuran-
ten, at hun ved 
opbremsningen 
kom til at røre 
figuranten med 
den ene pote, 
betød, at hun 
missede 2 po-
int.  
 Kierli var  

 
med 9,6 point bedste B hund på sporet, 
og hun vandt vandrepokalen for B klas-
sens bedste næsearbejde (spor og frit 
søg). 
 I øvelsen ”fri ved fod” så man 
Helles nervøsitet give sig udslag i en 
særdeles brat opstandsning, hvilket 
medførte, at Kierli ikke fik bremset helt 
samtidig og kom til at gå et skridt foran 
Helle, hvorefter hun med lynets 
hast rettede sig ind og sad fint 
på plads. Men manøvren koste-
de 0,5 point, med en koefficient på 2 
giver det 1 helt point. I øvelserne stå, 
sit, dæk, spring, fremadsendelse, ap-

(Fortsat fra side 6) 

(Fortsættes på side 8) 

Opmarch til ståøvelsen 

Kierli i en superflot ståøvelse 

Helle og Kierli ved faneborgen 
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port og frit søg fremadsendelse var der 
fuldt hus, 10 point. 192,8 blev det til i 
alt, en overbevisende sejr med godt10 
point ned til nr. 2 og 14 point til nr 3.  
Navnet Kierli er islandsk og betyder 
kærlig. 
  Kierli er en charmerende og sær-
deles livlig hund. Hun er halv labrador 
og halv border collie. Hendes mor fødte 
for mange hvalpe til at kunne give dem 

mælk nok. Derfor blev Kierli og flere af 
hendes søskende sat i pleje på Falster 
hos en amerikansk bull terrier, som 
havde for få hvalpe til al den mælk, hun 
havde. Her havde hun sit 
”barndomshjem” og lærte en masse 
hundesprog, da der i hjemmet også var 
en voksen rotweilerhan. Helle havde 
dengang i længere tid søgt efter en 
speciel hund, lab/border blanding, som 

skulle være køkkenopdræt, altså med 
masser af menneskelig kontakt samt 
andre voksne hunde til at lære den lille 
hundesprog. Hun fandt Kierli på nettet 
og kørte en sviptur til Falster for at se 
på hvalpene. Det blev til flere ture, in-
den Kierli var 8 uger og gammel nok til 
at komme med til Humlum.  

(Fortsat fra side 7) 

(Fortsættes på side 9) 

Fri ved fod 

Altid 100 % kontakt! 

Smukt sporarbejde! 
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 Det er nu 3 år siden. Helle starte-
de straks træningen af den lille hvalp 
på den traditionelle måde, men for 2 år 
siden startede hun på uddannelse som 
klikkerinstruktør, og nu skrottede hun 
simpelthen alt, hvad hun hidtil havde 
lært Kierli og begyndte at klikkertræne 
hende. Det er simpelthen en helt ny 
måde at tænke hundetræning på, det 
bygger 100%  på hundens selvvalgte 
adfærd. Metoden giver hunden stort 
selvtillid, og træningen bliver rigtigt 
sjovt for både hund og fører. 

(Fortsat fra side 8) 

Apporten afleveres efter spring med 
apport 
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 I  2011 skete det, som vi 
har håbet siden DcH Thyholm 
startede: vi fik en 
danmarksmester, en kreds-
mester, og Thyholm blev 
kredsvinder i B klassen, med 
44 point, nr. 2 har 29 point. 
  
Stort mundfuld for en af landets 
mindste klubber. Og alt sam-
men skyldes det Helle og Kierli! 
 

Fantastisk sæson for 
klubben. Stor tak og 
til lykke til fantastiske 
Helle og Kierli. 
Nordjysk mesterskab blev 
afholdt i Frederikshavn. 
9,7 på sporet!  
Det vil nok blive husket 
som den dag, en arrogant 
dommer ”stjal” Kierlis run-
dering. Mens Helle og 
Kierli gik bagefter figurant 
og dommer ud til øvelsen, 
satte figuranten pludselig i 
løb ind i frit søgarealet for 
at gemme genstandene. 
Lige foran næsen på Kier-
li! Da dommeren blev gjort 
opmærksom på det, sva-
rede han nonchalant: ”Nå, 

(Fortsættes på side 11) 
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Trænermøde 08/09-2011 
 

Fremmødte: Hanne A, Bent Erik, Leo, 
Per, Arne, Ina, Helle, Lene, Claus. 

 
1.Evaluering af Landsdækkende d.20 
og 21/8. 
Per vil næste gang uddele flere af op-
gaverne. Han havde selv alt for travlt 
denne gang. Der var god opbakning al-
lerede fra fredag eftermiddag. Trods 
det, at alle hjælpere fik gratis mad har 
vi overholdt vores budget. Desværre 
var der en del besvær med hjemmesi-
den. Resultaterne så forkerte ud. Flere 
deltagere havde også tilmeldt sig for-
kert pga. programændring. Pokalerne 
skal bestilles tidligere næste gang. An-
tallet af foder præmier var flot. Der var 
altså lidt kaos undervejs med arrange-
mentet. Alligevel kunne man se, at folk 
hyggede sig. Det blev besluttet, at Per 
laver en oversigt over opgaver der skal 
løses ved et sådant arrangement. Op-
gaver beskrives og uddeles næste 
gang. Per får derved overblik over situ-
ationen. Det nytter ikke, at det kun er 
Per selv der ved hvordan det plejer at 
være.  
2. Planlægning af Lørdagstræning.  
Som altid er det svært, at finde ud af 
hvordan og hvornår holdene skal være. 
Alligevel er det igen lykkedes at finde 

en god løsning. Flere af klubbens træ-
nere har ønsket selv at træne på klik-
ker holdet. Det skal naturligvis passes 
ind. 2 hold lægges sammen til et nyt 
hold hvor der trænes NY C + C + B. 
Sjov med hund fortsætter, da det er 
godt med et hold for hundeførere der 
ikke ønsker deltagelse i konkurrencer. 
A -holdet aftaler fra gang til gang hvor 
de ønsker at træne, samt om det er lør-
dag eller søndag formiddag.  
3. Hvalpeholdet. Status på det nye til-
tag.  
12 ganges træning og udslusning til an-
dre hold. Per kan fortælle, at folk virker 
glade for at de kan begynde så hurtigt. 
De ”gamle” på holdet er gode til at få 
de nye med. Der er i øjeblikket 10 per-
soner på holdet. Hvoraf de 7 snart er 
færdig. Per tilbyder, at komme videre 
på andre hold.  
4. Næste træner møde: 19/01-2012.  
5. Evt.  
Per vil have tjekket medlemslisten. Er 
der nogle udmeldte på listen? Overve-
jelser vedr. vores gyngestativ på plad-
sen. Vi er gjort opmærksom på at dette 
kan udgøre et problem, da forsikringen 
ikke dækker en eventuel skade.  
Per minder om, at der skal bruges nog-
le vagter i Midtpunktet i november. Le-
ne og Helle fortalte, at de havde været 
på en hel uges kursus her i sommer. 
Det var en god oplevelse. Det gav mu-
lighed for at se hvordan andre træner. 
Oplevelsen virkede meget intens. Alt 
var planlagt i detaljer. Aftenerne blev 
brugt til mange sjove ting. Banko spil 
og fællessang… Desværre fik flere 
stjålet fra bilerne. Trods det, at der fak-
tisk var hunde i de fleste biler om nat-
ten. Utroligt, at det kan lade sig gøre!      

ja, det kunne jeg jo ikke se, jeg havde 
ryggen til”. 
 Desuden var figuranten i øvelsen pla-
ceret, så færten bar væk og ikke kun-
ne ”fanges” af hundene. Og hundene 
kunne ikke løbe i en lige linje fra skju-
let, forbi føreren og ud til figuranten. 
179,1 point blev det til. 
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Daw! Jeg hedder Coco, og jeg vil gerne 
fortælle om, hvordan det var at være 
på hundelejr med min mutti (Anne!). 
Hundelejren foregik på Skallebøllecen-
teret i Vissenbjerg på Fyn. 
Vi havde en super tur (mutti syntes, at 
maden var HELT FANTASTISK GOD!), 
og jeg håber vi skal af sted næste år, 
for både mutti og jeg har fået en masse 
nye venner.  
Når vi stod op om morgnen skulle mutti 
op og have morgenmad, og der skulle 
jeg så med. Så skulle de voksne ledere 
spise, og kl. 9 var der morgenhyl. Det 
går ud på, at alle (både hunde og men-
nesker) skal stå og hyle. De andre hun-
de og jeg gøede dog mest, men jeg fik 
da hylet et par gange! Så skulle vi i 
gang med træningen til saftevandspau-
se, så træne igen til frokost. Efter fro-
kost havde vi en time fri, for der skulle 
lederne spise. Derefter skulle vi træne 

til saftevandspause, og efter det til af-
tensmad. Lederne skulle spise igen, og 
der havde vi også en time fri, indtil le-
derne kom ned og fortalte, hvad vi så 
skulle. Omkring kl. 22.30 gik vi i seng, 
og stod op kl. 7.30. Det var meget hyg-
gelig at sove i telt, og jeg var slet ikke 
bange. Mutti passede jo på mig☺ 
Lørdag d. 25/6: Vi kom kl. 14.30, mutti 
fik sin teltplads, og hun satte teltet op 
med sine forældre. Jeg blev siddende i 
bilen, og ventede spændt på, at hun 
kom og hentede mig. Da hun kom, 
skulle vi gå op til en stor plads, hvor 
der var nogle, som holdt taler og sådan 
noget! Der var en masse hunde, som 
så spændende ud. UH, det var altså 
skægt det her. Så skulle vi ned til teltet 
igen, muttis forældre kørte, og nu var vi 
altså alene, sammen med de andre fra 
gruppen. Vores gruppe hed ”Blå grup-
pe”, og vi var 9 hunde og 9 unge men-

(Fortsættes på side 13) 
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nesker. Og så var der jo selvfølgelig 
vores ledere som hed Charlotte og Ma-
lene. De var alle sammen meget søde. 
Både hunde og mennesker! Så efter 
alles forældre var kørt, skulle min mutti 
ind og lave en præsentation af mig og 
af hende selv. Og hun fik at vide hvad 
de andre mennesker/hunde var for 
nogle. Da de var færdige, var det ble-
vet tid til aftensmad. Vi hunde skulle bli-
ve nede i lejren, sammen med en af le-
derne, mens mutti og de andre gik op 
for at spise. Da mutti kom tilbage, skul-
le jeg luftes, og hun hentede noget frisk 
vand til mig. Så var det blevet tid til at 
vi skulle på et stjerneløb. Ved den før-
ste forhindring skulle hundeføreren ha-
ve en deciliter kop med vand og gå 
rundt om en stang, kravle under en 
stang, gå over en stang, gå rundt om 
en stang, og så gøre det samme på til-
bage vejen. Og (selvfølgelig!) have 
hunden med i snor! Den anden forhin-
dring var, at der var 2 hunde som skulle 
apportere nogle forskellige ting. Så ved 
den tredje forhindring valgte man 3 
hunde (med hundefører) som skulle gå 
lydighed mellem nogle kegler. Ved den 

fjerde forhindring skulle min mutti og de 
andre gætte et ord. Ordet var hunde-
hvalp. Så skulle vi til femte forhindring 
hvor 6 hunde skulle slikke et glas med 
leverpostej rent. Det var jeg med til, og 
det var satme skægt og lækkert! Ved 
den sidste og sjette forhindring, skulle 
en hund bide i en snor, så flasken tip-
pede, og godbidderne røg ud. Vores 
gruppe kom på en 5. plads. Efter det 
skulle vi i seng. 
Søndag d. 26/6: Vi startede dagen 
med (efter morgenmad og hyl) at lave 
nogle kontaktøvelser og tricks. Bagefter 
gik vi ned i lejren, hvor mutti og de an-
dre, skulle finde på 5 tricks hver, som 
de ville lære i løbet af ugen. Min mutti 
ville lære mig at; bakke, rulle, vinke, 
bukke og klø sig på næsen. Efter fro-
kost skulle vi i gang med at lære de 
tricks. Så skulle vi op på pladsen (der 
hvor menneskerne spiser), og lege 
med spil. Der var en masse små spil, 
hvor man enten skulle bruge poten el-
ler munden. Det var meget hyggeligt! Vi 
gik ned i lejren igen, og der skulle blå 
gruppe finde ud af, hvad de ville lave 
som opvisning/revy. De fandt på at lave 
et eventyr, hvor der var en prins og en 
prinsesse. Prinsen skulle igennem 7 
udfordringer, før han måtte få prinses-
sen. Det var tolleren Andy, der blev 
prinsen, og den smukke golden retrie-
ver Rita, som blev prinsessen. Jeg var 
den første udfordring og ved mig skulle 
prinsen rulle. Så min mutti havde 4 da-
ge til at lære mig det. Så var det af-
tensmadtid, træning og så i seng. 
Mandag d. 27/6: I dag skulle vi starte 
med at lave rally, og vores træner 
Charlotte, som min mutti mener, er ral-
ly-træner, for hun satte i hvert fald 3 ba-
ner op til os. Det var smadder-skægt! 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 
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Da menneskerne havde spist frokost, 
skulle vi gå op i huset og indenfor, og 
der sad Pia (en af lederne) og hun hav-
de taget et kursus i Hundens adfærd. 
Så sad min mutti og de andre og hørte 
på hendes kloge ord, og jeg er ret sik-
ker på, at mutti lærte en masse. Så 
trænede vi lidt videre på de tricks mutti 
ville lære mig, og så aftensmad. Efter 
det, lidt mere træning og derefter i 
seng. 
Tirsdag d. 28/6: På denne dag starte-
de vi med at træne lidt øvelser med 
nogle ringe og bolde, og de almindelige 
tricks. Så fik vi lov til at gå ned til vand-
baljerne, så vi hunde kunne blive kølet 
af. Det var herligt! Frokost! Nu skulle vi 
gå ind i huset, og der skulle menne-
skerne høre på et foredrag om en 
mand som havde haft en hvalp, som 
senere skulle blive til en servicehund. 
Min mutti syntes det lød vanvittig 
spændende, og Frede, som manden 
hed, havde allerede lært hunden nogle 
tricks, selvom han ikke måtte. Den kun-
ne bl.a. tage hans jakke og strømper 
af. Og så havde han haft den med 
rundt i forskellige butikker, for at den 
kunne vænne sig til det. Mutti syntes 
det var et godt foredrag! Efter maden 
gik vi ned i rummet, hvor foderet det 
stod, og så skulle vi prøve noget, der 
hedder mørkeleg. Det gik ud på, at Ma-
lene holdt os hunde, så gik vores mut-
tier ind i hver deres rum, Malene gik ud 
og slukkede lyset, så det blev hel 
mørkt, vores muttier kaldte på os, og så 
skulle vi finde dem i mørket. Bagefter 
fik vi lov til at lege inde i legegården to 
og to sammen. Jeg legede med en en-
gelsk cocker som hed Kiki. Rigtig sød 
hund, men hun var ikke så meget til mi-
ne voldsomme skub. Det forstår jeg da 

overhovedet ikke en ringende bjælde 
af! Nå men efter vores leg, skulle vi i 
seng. 
Onsdag d. 29/6: I dag skulle vi en tur i 
skoven. Det var bare mega hygge! Vi 
startede med almindelig indkald. Deref-
ter skulle mutti få mig til at gå balance 
hen ad nogle væltede træstammer, og 
lave øvelserne sit og dæk på dem. Nu 
skulle menneskerne lave skinketræer! 
Så de bandt os hunde til et træ, tog no-
get skinke og begyndte at putte det på 
et træ. Både oppe og nede! Derefter 
skulle vi hunde hen og få skinken af 
træet. Det var sjovt! Om eftermiddagen 
skulle Irene Liliequist lære mennesker-
ne, at give os hunde massage. De an-
dre hunde kunne godt ligge stille, men 
det ville jeg altså ikke. Der skete alt for 
mange ting omkring mig! Men mutti ved 
da hvordan hun skal give hundemassa-
ge nu! Om aftnen trænede vi tricks og 
revy. 
Torsdag d. 30/6: I dag da jeg vågnede 
var jeg en lille smule våd. Muttis telt er 
åbenbart ikke vandtæt for oven, så reg-
nen dryppede ned på mig. Heldigvis 
blev jeg ikke blevet syg eller noget! Det 
var virkelig noget møgvejr, men vi skul-
le jo stadig lave noget. Malene havde 

(Fortsat fra side 13) 

(Fortsættes på side 15) 
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sat en lille agilitybane op med diverse 
ting; spring, rør, slalom og hjul/hop i 
gennem et dæk! Nu er jeg jo ikke en 
agilityhund, men det var da meget 
sjovt! Jeg sprang, men springene skul-
le ikke være for høje, sprang igennem 
det der underlig hjul og løb igennem rø-
ret. Efter det fik vi lov til at gå ind i et af 
de rum vi brugte til mørkeleg (fordi det 
regnede), hvor nogle af menneskerne 
sov og andre spillede kort. Vi hunde lå 
på gulvet og slappede af. Om eftermid-
dagen klarede det op. Vi øvede på re-
vyen, og så skulle menneskerne gøre 
toiletter rene. Om aftnen skulle alle 
grupperne vise deres revy for hinan-
den. De var alle rigtig gode! Menne-
skerne sluttede aftnen af med at spise 
jordbær med mælk, fløde og sukker! 
Fredag d. 1/7: Så var den sidste dag 
kommet. Det var faktisk ret sørgeligt, 
for det var jo et super hyggeligt sted at 

være! Vi skulle øve revyen en sidste 
gang, inden vi skulle vise den for alle 
forældrene. Efter frokost skulle menne-
skerne gøre rent igen, pakke deres ting 
og sådan noget! Dem i vores gruppe 
skulle også samles inde på midten, så 
lederne kunne høre, hvad de syntes 
om det, og om hvad der var godt/skidt. 
Nu var det blevet tid til at revyen skulle 
vises for alle forældrene. Vores optræ-
den gik rigtig godt (videoen kan ses in-
de på muttis facebook profil, hvis nogle 
vil se den!). Efter at have sagt farvel til 
hinanden og pakket teltet ned, kørte vi 
trætte af sted mod Thyholm, efter en 
kanon fed oplevelse☺ SOM GODT 
KAN ANBEFALES!!!  

 
Hundemøs fra Coco! 

(Fortsat fra side 14) 
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Flügger 
Farver 

Dyrlæger har mistanke om udbrud af 
en sjælden hjernebetændelse. 
Mindst seks hunde er smittet, og to 
er blevet aflivet. 
Otte østjyske hunde er på kort tid ble-
vet afsløret med antistoffer mod den 
sjældne og dødelige, skovflåt-bårne 
hjernebetændelse TBE - tick borne en-
cephalitis. To unge hunde - en labrador 
og en engelsk bulldog - er døde 
 
»Vi har måttet aflive hundene, fordi de 
var meget syge og bl.a. havde kram-
per. Der er ingen medicin mod TBE,« 
fortæller dyrlæge Finn Østergaard fra 
Østergaards Dyrehospital i Tranbjerg. 
 
Onsdag blev den døde labrador sendt 
til obduktion på Veterinærinstituttet for 
at få bekræftet diagnosen. 
Der er fundet antistoffer i blodprøver 
hos hunde fra Risskov, Højbjerg, Viby 
og Skanderborg. 
 
»Vi kender ikke udbredelsen, men har 
en mistanke om, at der er tale om en 
endemi - et sygdomsudbrud i et be-
grænset geografisk område. Vi er fru-
strerede og nervøse, for vi har aldrig 
før haft så mange eksempler på en 
gang,« fortæller dyrlægen, som torsdag 
informerede de øvrige dyrlæger i områ-
det. 

Aarhus Dyrehospital har ingen aktuelle 
TBE-sager. 
»Men vi har haft et par tilfælde det se-
neste halve år,« oplyser dyrlæge Nan-
na Enemark. 
Dyrlægerne opfordrer hundeejere til at 
beskytte deres hunde med et middel, 
som dryppes i nakken og skræmmer 
skovflåter væk. Det kan købes på apo-
teket eller hos dyrlægen. 

Hunde ramt af dødelig betændelse 
Af  HENRIK GRØNVALD - Offentliggjort 16.09.11  kl. 08:00  
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Ny C, C og B hunde sammen for første gang—og se bare, hvor de kan! 

Bagefter belønnes de alle med leg og ”hvem finder først flest” 
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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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Helle og Kierli øns
ke til

Vinderne i Agility 

VindeNr. 1 og nr. 2 og 3 i Ny C 
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skes held og lyk-
l DM 

Vinderne i C 

Vinderne i B 

ren i A 

Se resultaterne på side 28 
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Klasse 

 
Sted 

Thisted 
26/03 ven-
skabs 

H
jørring 

02/04 

Vesthim
m

er-
land 
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 

Thy-
holm

/Thisted 
20/8 

S
kagen  

3/9 

D
ronninglund 

10/9 

Thyholm
 17/9 

Venskab 

D
M

 2011 

N
JM

 Frede-
rikshavn 
1/10 

S
ydthy 8/10 

Venskab 

   

            

 78,75           

 64    88,35   68,50    

 91,2    95,4   69,25    

 81       92,95    

            

 125,25 114,35   135,75   85,30    

 66,1           

            

6,6 200 193,5  199,2  192,8 
DM 179,1     

47 128,75           

            

8,55   199,25 235,70        
Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

 

Døgneren 
Nørregade 1 - 7790 Thyholm 

Tlf. 97 87 16 10 
Åben hver dag fra 10.00 - 22.00 

Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

www.noel-vestergaard.dk 
Bredgade 9B  Ι  Hvidbjerg  Ι  7700 Thyholm 

Tlf. 97 87 11 05 

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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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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Resultater fra Venskabsdyst på Thyholm 17/9 
Ny C: 

1. Hanne Thiesen med Sille    Thyholm  95,4 

2. Jane Gyrup med Milton   Sydthy  93,25 

3. Anne Olesen med Coco   Thyholm  88,35 

C 

1. Christina Lillienskjold med Emma Han Herred 143,20 

2. Anette Røge Hamer med Foxy  Thisted  138 

3. Maja Cillin med Mille    Sydthy  137 

Sine Pinnerup med Fjante    Thyholm  135,75 

B 

1 Kurt Jensen med Hobby   Thisted  183 

2 Karsten Høegh med Smilla   Thisted  161,7 

3 Line Frandsen med Sally   Han Herred  151,3 

A 

1. Monica Thomsen med Troja   Thisted  232,3 

Agility/spring beg.:  

Lille    

 1. Pernille med Bubbi   Sydthy  5 f. 

  Betty Kristensen med Tulle  Thyholm  15 

Mellem: 

 1. Anne med Tiki   Morsø   10 f 

Stor: 

 1. Charlotte med Pusle  Sydthy  5 f.  

Agility/spring øvet 

Lille:   

 1. Leo Jepsen med Lassie  Thyholm  15,93 f. 



29 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

Indstilling af  
årets medlem 2011 

 
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 arbejde i klubben 
 

Alle i klubben kan indstille en modtager af pokalen. 
Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes på 

mail til  
formand@dch-thyholm.dk eller afleveres til undertegnede. 

 
Prisen vil blive uddelt til Juleafslutningen  

19. november 2011 
 

Indstillingsfristen senest 12. november 2011 
 

m.v.h. 
 

Per Pinnerup 
formand 

Agility/spring åben 

Lille: 

 1. Tove med Ossi   Sydthy   6,03 f. 

  Betty Kristensen med Tulle  Thyholm   46,93 f. 

Stor:     

 1. Leo Jepsen med Lassie  Thyholm   9,49 f. 
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 Jeg kan jo aldrig måle alle mine 
skønne ferier med familie og venner op 
imod en ferie for mig selv……. Det er 
vidt forskellige oplevelser. Jeg kan dog 
uden tøven udnævne Vandelkursus 
2011, som den bedste uge jeg har haft 
for mig selv i mange år. 
 Kurset, som afholdes en uge i 
sommerferien, blev afholdt første gang 
i 1964. Historien er således lang, og 
konceptet har selvfølgelig ændret sig 
med tiden. Dog er det stadig de samme 
grundtanker, som ligger bag. Her skal 
man møde ligesindede fra hele landet, 
videreuddanne sig som hundefø-
rer/instruktør, få ny inspiration fra nogle 
af landets bedste instruktører og ikke 
mindst styrke samværet i Dch. 
 Kurset har haft sine kriser, men i 
dag er det igen så eftertragtet, at man 
søger om optagelse, og bliver udvalgt 
ved lodtrækning. Jeg var så heldig, at 
både jeg og Lene fik plads i år, og kun-
ne dele værelse på efterskolen hvor 

kurset afvikles. I år var der 109 deltage-
re + instruktører, familie osv. 
 Jeg har aldrig været på hverken 
efter- eller højskole, men jeg tror følel-
sen ligner hinanden. På dag 1 stod vi 
der, helt nye og uvidende……. Uha.  Vi 
spottede heldigvis nogle kendte ansig-
ter, og nogle erfarne kursister, som vi 
kunne holde os til. Vi blev således ind-
viet i rutinen omkring de faste pladser i 
spisesalen og på parkeringspladsen 
osv. 
 Derefter mødtes vi med vores 
hold og instruktører, præsenterede os 
og fik forelagt ugens træningspro-
gram………..  Da blev jeg lige lidt stres-
set……….. 
 Vi skulle mødes på aftalt sted kl 8 
hver morgen, så bad, luftning af hund 
og morgenmad skulle være overstået 
længe før . Derefter træning til kl 12, 
hvor vi skulle være klar til middagsmad. 
13.30 skulle vi så møde til træning 
igen, indtil kl 17.30…….. Herefter af-
tensmad.  Fra kl. 19. var der planlagt 
forskellige sociale aktiviteter. 
 Første morgen var jeg meget tid-
ligt oppe, for at sikre mig, at det fælles 
bad og toilet var ledigt, senere fandt jeg 
ind i rytmen med de andre kursister. 
Jeg blev også så dreven, at jeg kunne 
nå en halv time i overkøjen inden efter-
middagstræning  ;))) 
 Kursisterne var tilmeldt og fordelt 
efter niveau. Jeg var på holdet for B-
hunde til DM. Vi var 12 temmelig for-
skellige, men ambitiøse og engagerede 
hundeførere fra hele landet. Vores in-
struktører var Finn Jørgensen og Jakob 

(Fortsættes på side 31) 
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Henriksen. Den første meget erfaren 
instruktør igennem mange år, i Dch og 
Ipo. Den anden erfaren hundefører og 
medarrangør på mange kurser, denne 
gang med som ”føl” hos en ”gammel” 
instruktør. Det fungerede rigtig godt, og 
de viste sig straks som meget dygtige 
planlæggere. I hver eneste træ-

ningspas nåede vi det planlagte, og alle 
fik den tid de havde brug for. Ikke en 
eneste gang, blev noget ”jappet” igen-
nem. Det aftvinger respekt………… 
 Ugens temaer blev meget hurtigt 
spor, engagement og forståelse for 
hundenes (og vores) signaler. 
 Det blev forventet at vi stort set 
kunne vores øvelser, så tiden kunne 
bruges på finpudsning + nye ideer. 
Jeg indrømmer, at jeg oplevede en del 
forslag og metoder, som var meget 
langt fra mine egne metoder, og tanker 
om hundetræning. Metoder som jeg fin-
der helt ude af proportioner med mo-
derne træning, og måske på kant med 
loven om dyrevelfærd. Til gengæld må 
jeg også sige, at ingen metoder blev 
brugt i flæng, men med en klar hensigt. 
Jeg må også sige, at de virkede, og på 
længere sigt også til hundenes bedste. 

Det har bare styrket mine tanker om, at 
hundes adfærd skal formes, som vi 
gerne vil have den, fra starten og med 
positiv indlæring. Har vi først indlært 
noget forkert, kan det kræve mere bar-
ske metoder at aflære det……… Især 
hvis ikke vi giver os den tid det tager, 
med positiv indlæring. 
 Under alle omstændigheder har 
jeg set og gået så mange kilometer 
spor i løbet af den uge, med forskellige 
hunde og altid engagerede og kvalifice-
rede kommentarer, at jeg har fået åbnet 
øjnene for, hvordan vores hunde bør 
indlære og gå et spor……………  Vir-
kelig en AHA-oplevelse. 
 Hvad har jeg ellers lært………...?  
En masse om hundes drift og hvordan 
vi kan bruge den. Ideer til nye metoder, 
fx til rundering. At træne med henblik 
på gode oplevelser og forventninger 
hos hunden. At der findes mange dejli-
ge hundefolk, som jeg aldrig ville have 
mødt andre steder………… ))))) 
 Som helhed var det en meget in-
tens uge, alle vågne timer blev brugt til 
hundetræning eller planlagte aktivite-
ter…….. Alt fra at overvære IPO kon-
kurrence/prøve, bankospil, oriente-
ringsløb, fællessang, foredrag om nar-
kohunde og fest med egen underhold-
ning.      
 En hel uge uden at skulle skæn-
ke en tanke, hvad vi skal spise, hvornår 
og hvem skal vaske op……… Alt var 
planlagt til mindste detalje. 
 Hjemme igen har jeg sjældent 
været så træt, men også fyldt op af dej-
lige oplevelser ;))) 
 Jeg takker klubben for tilskuddet, 
og håber på at få chancen igen. 

 

Hilsen Helle S. 

(Fortsat fra side 30) 

Lene og Gaia var også med i Vandel 
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 Jeg var så nevøs, så jeg ville hel-
lere ud og ride på en vild hest. Alle kom 

med gode råd, 
om hvordan jeg 
skulle tackle mine 
nerver, nogen 
sagde jeg skulle 
tage det som en 
træningsdag, 
men det kunne 
jeg ikke.  
 Det første 
gennemløb gik 
godt, der vandt 
jeg en tredje 
plads. 
  Idet andet 
gennemløb gav 

min mor sig til at råbe, at jeg skulle gå 
længer tilbage ved slalom, og så be-

gyndte min hund 
at lede efter min 
mor. Jeg kunne 
ikke få hunden til 
at komme til mig, 
så jeg blev di-
sket. Min mor 
kom og sagde 
undskyld, og hun 
lovede mig, at 
hun ikke ville gø-
re det igen, og at 
hun vil gemme 
sig, hver gang 
jeg skulle ind på 
banen.  
 Det tredje 

(Fortsættes på side 33) 

Af Pia Eriksen 
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gennemløb gik godt, der vandt jeg også 
en tredje plads.  
 Det sidste gennemløb blev jeg og 
så disket i. Det var en lang lørdag, men 
god.  
 Om søndagen var jeg endnu me-
re nervøs end lørdag, for nu ville jeg 
gøre det bedre, end det jeg havde gjort 
om lørdagen.  
 Det første gennemløb blev jeg di-
sket, for min hund gik op på balancen, 
og det måtte hun ikke på det tidspunkt. 
 Det andet gennemløb gik godt, 
der kom jeg på en 7. plads i en åben 

klasse. Jeg rystede over det 
helle af glæde.  Det tredje 
gennemløb gik ikke så godt, 
for min hund løb ud til min 
mor. Hun havde ellers gemt 
sig, men ikke godt nok, så den 
blev jeg disket i.  
 Det fjerde gennemløb 
gik godt, der fik jeg en første-
plads. 

(Fortsat fra side 32) 

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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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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Thyholms fane med i indmarch 

”Strøget” var samlingspunktet—stedet, hvor man mødtes med hinanden.  
Her var der altid mange mennesker. 

DcH Odder fortjener stor ros for afviklingen af DM 2011.  
Pragtfulde arealer, publikum kunne gå rundt og overvære alle øvelser i stuedres-
sur i alle klasser. 
Sporarealerne var flotte (da først tågen var lettet). 
Forplejningen var helt i top, og der var nok til alle. 
”Strøget” var en rigtig god ide, afgrænset af stande og boder på den ene side og 
madtelt, pølsevogn og DcH’s telt på den anden side. Her kunne man gå og ose 
eller sidde og nyde mad og drikke, samtidig med at man mødte bekendte fra nær 
og fjern. 
 

FLOT FLOT AFVIKLET DM 2011 
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Thyholmere hygger sig ”på Strøget” 

GSå blev champagnen nydt og flagene luftet, meget glade og stolte thyholmere! 
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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
Vinter 2011 ‐ 2012 

1/10 2011 til 24/3 ‐ 2012 
 

Lørdag 
(Formiddag eller 
efter aftale) 

HOLD TRÆNERE Tlf. 

 A Ina, 
 Lene 

25629281 
60930558 

Lørdag 
Kl. 12.30 

 
Agility 1 

 
Helle Jepsen    

 
42161391 

  
Klikkerhold 

 
Helle   

 
97861215/20301215 

 Sjov med hund Bent Erik    
 

97871383/20418183 

 Hvalpe Inge, Per   25130973 
25701225 

Lørdag 
Kl. 14.30 

 
Agility 2 

 
Leo 
 

 
97871991/61661991 
 

  
Ny C og C og B 

 
Christina, Kristian 
 

41153546 
97878196/40276592 
 

  
Lydighed, overgang 
fra hvalpe 

 
Hanne K 

 
97878196/20462592 

 

En stor tak for alle som hjalp med at få den  

landsdækkende konkurrence på benene i august. 

Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

 

Tak for det. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



   
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 
 


