
 
35. årgang November 2011 

Robert Dumitru med Nero tog 
1. pladsen i Ny-C i Sydthy 
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Referat fra bestyrelsesmøde 
d. 6/10 2011 hos Per 

 
Deltagere: Per, Peter, Bent Erik, Lene, 
Hanne 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 1/9 
Referatet godkendt og underskrevet. 
Annoncerne skal i avisen flg. måneder, 
vedtaget d. 11/8: feb, april, juni, aug., 
okt.. 
Legeredskaberne forbliver på pladsen, 
da det i tilfælde af uheld er forældrenes 
forsikring, der skal dække evt. skader. 
2. Nyt fra kreds/lands m.m.  
Konkurrencegebyrer for lydighed 
uændret. 
Henvendelse til hovedbestyrelsen fra 
DcH Holstebro – Hundelovens konse-
kvenser for DcHs træningspladser 
Et medlem, der trænede med sin hund 
uden line på træningspladsen, har 
modtaget bødeforlæg i henhold til hun-
deloven og påbud om aflivning af sin 
hund, fordi den i selvforsvar bed en 
fremmed løs hund, som uden varsel 
angreb den bagfra under træningen. 
Ejeren af den fremmede hund var 
ikke DcH-medlem, og luftede sin hund 
uden line og uden at have kontrol over 
den. HB støtter op om at sagen prøves, 
og opfordrer pågældende medlem til at 
søge advokatbistand. HB afventer ud-
redning fra advokaten. 
 
HB støtter økonomisk op om at sa-
gen prøves. 
 
 Nyhedsbrev fra målsætningsudvalget: 
De af os, der deltog i mødet i Brovst i 
foråret, kan ikke nikke genkendende til 
de konklusioner, målsætningsudvalget 
beskriver i nyhedsbrevet. Vi konklude-
rer, at de meninger, der kom til udtryk 

under mødet med kreds 1 medlemmer-
ne, må være meget langt fra, hvad der 
kom til udtryk underne møderne med 
de andre 5 kredse. Men i referatet fra 
kredsrådsmødet d. 15. – 6. står der 
netop: ”Udvalget har været i alle kred-
se, og der har stort set været samme 
tilbagemeldinger fra øvrige kredse.� 
 
3. Fremlæggelse af regnskab.  
Stadig fin økonomi. 
Bestillinger vedtaget på sidste møde er 
foretaget. 
4 Gave til Sydthys 40 års jubilæum 
Gavekort på 500,- til Hurups handels-
standsforening, Bent Erik vil stå for det. 
5. Generalforsamling 2012 
Dagsorden udfærdiget 
6. Nyt fra husudvalget. 
Der skal grus i vejen, Per aftaler med 
Bent Erik og Kristian 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Skovtur d.26/11: Bent Erik står for alt 
det praktiske, herunder ruten, Peter er 
guide på dagen. 
Hanne laver opslag til klubhuset. 
Mødested- og tidspunkt: F24 i Floulev 
kl 12.30 
Næste møde: 3/11 hos Bent Erik 
8. Evt. 
Inge kontakter dyrlægen og aftaler dyr-
lægeaften. 
Lene bestiller boldkanon. 

Tusind tak 
 

For gaven i forbindelse med 
mit flyt til Næstved. 

Det rørte mig dybt, at så 
mange havde tænkt på mig. 

 
Venlig hilsen 

Arne 
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Dagsorden til 
Generalforsamling i Thyholm DcH  

27. januar 2012 kl. 19.00 
 

1.  Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup   

2.  Formandens beretning. 

3.  Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 

4.  Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.  

  Bestyrelsen foreslår, at kontingent for hvalpetræning ændres fra kr. 620,- til 

kr. 975,-. Desuden bortfalder de kr. 150,-, som hidtil har dækket fra afslutning 

af hvalpetræning til næste ordinære kontingentopkrævning. Begrundelse: Der er 

rullende tilmelding af kursushunde – altså vil en del gå over årsskiftet, og derved 

betales 2 gange kontingent til Kreds/Lands, som p.t. er på kr. 440,-. 

5.  Indkomne forslag.  

Bestyrelsen foreslår at tillids m/k lægges fast ind under 

træningslederformanden, idet han har kontakten til alle trænere. 

6.  Valg af formand. På valg er: Per (modtager genvalg)   

7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lene, Bent-Erik og Peter 

 (Peter modtager ikke genvalg)  

8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Kristian. 

9.   Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming og Tove.  

10. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Arne Søegaard, (modtager genvalg) 

11. Valg af bar/festudvalg, minimum 2 M/K, på valg er: Hanne og Kristian  

12. Valg af redaktion. På valg er: Hanne K, Lillian og Villy.   

13. Valg af husudvalg. På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 

14. Valg af træningslederformand. På valg er: Leo   

15. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Helle S.  

16. Valg af tillids m/k. På valg er: Leo   

17. Eventuelt. 
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Formandens beretning 2011 
ved 

Generalforsamlingen 
 d. 27. januar 2012. 

 
Jeg vil starte denne beretning med 
endnu en gang at ønske Helle Sakaria-
sen stort tillykke med det flotte resultat 
ved DM, nemlig en Danmarks mester i 
B-klassen. 
Det er første gang i Thyholms historie, 
at vi har en hundefører, som kom på 
skamlen, og ja, jeg måtte tørre nogle 
små tårer væk, da resultatet blev råbt 
op, for jeg var meget stolt. 
Endvidere blev du også Kredsmester, 
gjorde at Thyholm blev klubvinder, og 
det kun med deltagelse af en hund. 
Jeg ved også, at sådant resultat ikke 
kommer af sig selv, og Helle du har for-
mået at bevise, at din uddannelse som 
Klikketræner og hårdt arbejde belønner 
sig. 
 
Udover DM deltagelse, havde vi mange 
flotte resultater i løbet af året, og en del 
oprykninger til næste klasse, så stort 
tillykke med det.  
Endvidere en stor tak til de gæve træ-
nere, som har støttet og hjulpet alle 
hundeførere. 
 
Det blev dog ikke til nogen venskabs 
pokal i år, men I kæmpede godt, og vi 
kommer igen.  
 
6. november 2011 fik vi endnu en ny 
træner færdig, nemlig Ina som blev 
færdig med træneruddannelsen. Stort 
tillykke til dig, og klubben ser frem til 
din nye erfaringer og håber, du kan gi-
ve os ”gamle” nye input. 
 
Arne Søegaard har valgt at flytte sine 

evner over til Sjælland, Han startede i 
1983, og har haft mange funktioner i 
klubben, Træner, dommer, hundekon-
sulent, formand, og støttet Kredsen, og 
jeg vil gerne takke dig, Arne for den 
støtte jeg har fået fra dig, og ja, du var 
nok lidt skyld i, at jeg i dag sidder som 
formand. 
Du skal selvfølgelig altid være velkom-
men, når du runder det vestjyske. 
 
Opsynet i Midtpunktet, er en tilbage-
vendende begivenhed, hvor både gam-
le og nye medlemmer mødes på tværs. 
Og så kunne man se juleudstillingen i 
ro og mag, uden alle de andre fortrav-
lede mennesker. 
 
Den afsluttende skovtur i Klosterheden 
2010 blev endnu engang en god tur. 
Vejret var med os, så ingen blev våde, 
og vejen gik heldigvis forbi julemanden 
og hans kone, som igen havde lidt godt 
til maven klar til os, og dem siger vi 
selvfølgelig også tak til. 
 
 
Vi har i år ændret lidt på hvalpeholdet, 
så vi en gang om måneden tager nye 
hundeførere ind, og giver dem en god 
start, inden hvalpene blive for gamle, 
og jeg tror, det er den rigtige vej frem.  
 
De forskellige udvalg, har formået at få 
klubben til at være et rart sted at kom-
me, det er lige fra husudvalget, som 
sørger for at græsset bliver slået, og de 
forskellige ting virker.  
Til baren, hvor der altid et bredt udvalg 
til både små og store, og der er jo ikke 
noget bedre end at komme ind efter 
træning og få sin røde pølse.  
Til Hundeposten, som jeg mener, er en 

(Fortsættes på side 7) 
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Flügger 
Farver 

af de mest flotte og mest farverige bla-
de, jeg i lang tid har set, godt arbejde.  
Til Festudvalget, som har forkælet os, 
med både hjemmebag og mad udefra, 
og jeg ved, at der gøres et stort arbejde 
for at få det hele til at nå sammen. Tak 
for det. 
Til Konkurrence udvalgene, som har 
haft nok at se til i 2011, 2 x lokal-, 1 
venskabs- og ikke mindst den lands-
dækkende konkurrence 20 og 21. au-
gust, hvor alle mand var i sving. 
 
Vi skal som trænere, uanset hvad vi 
træner, være gode til at træne så det 
også bliver sjovt for vore  medlemmer, 
og sørge for, at de føler sig trygge og 
får en god oplevelse. Men selvfølgelig 
kan vi også stille nogle krav, men ikke 
mere end de selv er med på, for der 
kan jo være langt fra vore ambitioner til 
medlemmernes. 
Vi skal ikke glemme legen mellem 
hund og fører, for ellers risikere vi må-
ske at miste nogle medlemmer. 
 
Jeg har nu siddet som formand siden 
2000, og der er sket rigtig mange ting 
siden. Noget, jeg skal forsøge at være 
bedre til, er at få uddelegeret nogle af 
de opgaver, som måske ligger lige til 
højre benet for mig. Så jeg vil gerne, at 
I alle hjælper med at løse de opgaver, 
der skal til for forsat at have en god og 
hyggelig klub. 
 

En ting, vi alle skal være opmærksom-
me på, er, at der snart skal nogle nye 
ind i de forskellige udvalg, så vi også i 
fremtiden kan drive en klub i fremgang. 
 
Så en stor opfordring til alle jer med-
lemmer, find noget som I gerne vil hjæl-
pe med og evt. gerne have mere indfly-
delse i, mød op til generalforsamlingen, 
og vær med til at præge klubben i den 
rigtige retning. 
 
Hvad betyder denne forening for dig, 
og hvad skal der til, for at du vil tage 
del i arbejdet med at give andre den 
samme oplevelse som dig selv. 
For frivilligt arbejde kan give en selv en 
stor glæde og masser af oplevelser, så 
sig din mening, enten på mail eller kon-
takt mig. 
 
Jeg ved at mange bruger utrolig meget 
tid i og for klubben, også selvom man 
ikke er medlem, det vil jeg gene takke 
jer for. 
 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg før har sagt, 
at alle som yder et stykke arbejde i for-
eningen, gør det frivilligt, og så skal det 
også være sjovt, for lønnen er jo at se 
glade og tilfredse medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 
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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 

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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5. nov. 2011 blev Ina Keseler færdiguddannet som træner. 
Vi ønsker hende til lykke med sin nye titel og håber, hun og 

klubben vil få glæde af den! 
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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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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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Klasse 

 
Sted 

Thisted 26/03 
venskabs 

H
jørring 

02/04 

Vesthim
m

er-
land 09/04 

N
ibe 

16/04 

H
adsund 

30/04 

21/05 

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 18

Bent Køhler / Freja     122,7 

Christina Ejlersen / Teddy      

Hanne Christiansen / Frankenstein      

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

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

Resultater fra konkurrencer 
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S
ydthy 

Thisted 
18/6 

Thyholm
 

25/6 Lokal 

Thyholm
/ 

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 

Thyholm
 19/11 

Lokal 

            

  78,75        89,5 

  64    88,35   68,50 69,5 

  91,2    95,4   69,25 87 

  81       92,95 96 

           

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

  66,1        99,75 

           

4,7 196,6 200!! 193,5  199,2  192,8 179,1  200!! 

 147 128,75         

          103,25 

          86,5 

           

 268,55   199,25 235,70      

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 16 



17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

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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17. nov. var dyrlæ-
gerne på besøg i 
klubben. 
Det var dyrlægerne 
fra Snedsted dyre-
klinik, Christina og 
Kirstine, og de hav-
de lavet et super-
godt  foredrag. De 
valgte at se på fa-
rerne i hjemmet, f. 
eks. De giftige plan-
ter, vi omgiver os 
med og især her i 
julemåneden pynter 
op med. 
Julestjerne, mistel-
ten og Kristtorn er  meget giftige for 
hunde. Valnødder er også meget gifti-
ge. I det hele taget bruger vi en masse 
ting i det daglige, som er skadelige for 
vore bedste venner. 
Vi fik også noget at vide om, hvordan 
man kan undgå skader. 

Samt at vaccinen mod kennelhoste, 
som er med i den ”lovpligtige” vaccine, 
kun dækker 1 år, derfor er det at anbe-
fale, at hundene vaccineres hvert år! 
 

        Christina    Kirstine 
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Mange havde sprøgsmål, som de fik 
svar på, og ved kaffen var der alminde-
lig god snak. 

Desværre kom ikke alle, der i forvejen 
havde tilmeldt sig, da de var blevet lagt i 
sengen af omgangssyge.  
Synd, for det var virkelig en god aften! 

Der blev lyttet intenst ved bordene! 

En god flaske og lidt chokolade som  
tak 
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PAKKEFEST 

 
efter generalforsamlingen. 

 
Prøv lykken! 

 
Køb nogle pakker for 10,- stykker,  

overskuddet går ubeskåret til 
DIN klub. 

 
 
 

Du er velkommen til selv at tage nogle  
pakker med,  

værdi mindst 10,- 
 

Bare brug fantasien! 
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Agility: 
1. pl. Lille: Betty Kristensen med  Tulle 
1. pl. Øvet klasse stor hund: Leo Jep-
sen med Freja  
1. pl. Åben klasse stor hund:  Leo Jep-
sen med Lassie  
1. pl. Senior stor hund:  Leo Jepsen 
med Lassie 
Ny C: 
1. Robert Dumitru med Nero 92,94  
Hanne Thiesen med Sille  69,25 
Anne Olsen med Coco   68,50 
C: 
Sine Pinnerup med Fjante  85,30 

Leo på skamlen 

Betty på skamlen 

Robert får sin pokal 

De 4 deltagende lydigheds-
hunde fra Thyholm med de-

res førere 

Robert og 
Nero  

i belønnings-
feltet 
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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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Ny C: 
1. Robert Dumitru med Nero 96 
Anne Olesen med Coco 69,5 
Hanne Thiesen med Sille 87 
Maj-Britt Mathiassen med Buller 89,5 
 
C 
1. Sine Pinnerup med Fjante 125 
Maj-Brit Damsgaard med Bella 99,75
  
 
B 
1. Helle Sakariasen med Kierli 200 
Christina Ejlersen med Teddy 103,25 
Hanne Kristiansen med Frankenstein 86,50 
 

Agility/spring begynder 
1. Betty Kristensen med Tulle 
Pia Eriksen med Kiki 
Elisabeth Eriksen med Tani 
  
Agility/spring øvet 
1. Leo Jepsen med Freja  
Leo Jepsen med Lassie 
 
Agility/spring åben 
1. Leo Jepsen med Freja 
Leo Jepsen med Lassie 
Betty Kristensen med Tulle 
Pia Eriksen med Kiki 
Elisabeth Eriksen med Tani 

Dagens vindere: 
Helle Sakariasen, Betty Kristensen, Leo Jepsen, Robert 
Dumitru. 
 
Og om aftenen kom Sine og fik sin pokal. 
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Lene Kjærgaard blev Årets medlem 
med flg. indstillinger: 
”Det kan kun være Lene Kjærgaard. 
Hun er en loyal ven, en engageret træ-
ningspartner og den mest dedikerede 
træner, jeg nogensinde har haft. Et dej-
ligt menneske, som fortjener anerken-
delse” 
”Jeg synes, at Lene Kjærgaard fortjene 
prisen som Årets medlem. Hun gør et 
rigtigt stort og flot stykke arbejde i DcH. 
Hun er en rigtig dejlig træner, som man 
altid kan komme til, hvis man har brug 
for hjælp til noget. Tålmodighed har 
hun også, og det er dejligt!! Hun har 
studeret andre træningsmetoder (spor 
f. eks ), og det er superdejligt, at hun 
gider. Og Lene er jo også en superdej-
lig person!” 

 
Årets hunde:  
 
Ny C: 
Hanne Thiesen med Sille 
 
C:  
Sine Pinnerup med Fjante 
 
B:  
Helle Sakariasen med Kierli 
 
Agility: 
Pia Eriksen med Kiki 
 
Årets Hund: 
Helle Sakariasen med Kierli 
 
 

Årets medlem: Lene Kjærgaard 
Årets hund: Helle Sakariasen med 

Kierli 
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Husk at !!!!!!!!!!!! 

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

Husk træneren arbejder ulønnet for dig ! 

I klubben kan alle medlemmer låne 
de forskellige bøger, vi har, blot ved 
at skrive sig på listen, som er i map-
pen ved bøgerne. Har du yderligere 
spørgsmål så henvend dig til din 
træner. 
 
Hundeaktivering 
Klikkertræning 
Klikkerglæde, 110 Spørgsmål og 
svar om klikkertræning 
Rundering i teori og praksis 
Dominas og lederskab 
Dyrene betaler prisen 
Almen Lydighed 
Hunde, Den nye udførlige opslags-
bog 
Hundeleksikon 
Til alle hunde-venner 
Gravhunde, støvere og andre driven-
de jagthunde 
Terrier - alle racer, opdragelse og 
pleje 

Spaniels 
161 hunde i farver 
Danmarks racehunde 
Hundeglam 
Hunden bider ting i stykker 
Hundeslagsmål 
Forebyggelse af aggressivitet I 
Forebyggelse af aggressivitet II 
Lademanns Naturfører, Hunde 
Alt om Hunden 
Jeg vil lære min hund 100 ord 
Hund for begyndere 
Den internationale Agility hund 
Lydighedsprøver 
 

Lån af hundebøger 
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Træningstider
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 

SET OG SKET…….. 
 

Torsdag d. 17/11. Kl. 1745. mobilen rin-
ger. 
Det er Kari:” Sig mig, er der ikke dyrlæ-
geaften i aften?” 
Jeg: ”Jo”. 
Kari: ”Jamen hvorfor er der så slet in-
gen hernede? Er det ikke kl. sy………. 
åh, og nu har jeg haft så travlt med at 
nå det hele!” 
 
Og ja, hun havde set en time galt på 
uret!!! 
 

Hvad skal man dog 
stille op med de der 
utilstrækkelige foræl-
dre? 
 
Freja på 11 år klikkertræner flittigt sin 
hund Isolde. Hun manglede forstyrrel-
ser i træning af smækdæk og bad sin 
far, Claus J. om at lave noget forstyrrel-
se. Farmand triller med en bold om-
kring og prøver at forstyrre Isolde, men 
hun ænser ham ikke. Hvorpå Freja ud-
bryder: �Far, kan du virkelig ikke gø-
re det bedre?� 



   
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 
 


