
 
36. årgang Februar 2012 

Hanne Kristiansen kan fejre 
35 års jubilæum som medlem af 

DcH Thyholm - Tillykke 
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Bar & Festudvalg:       

Inge Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871225 
25130973 

pithyholm@ 
altiboxmail.dk  

Hanne & Kristian 
Kristiansen 

Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 
20462592 

zaraste-
rix@privat.tele.dk 

    

Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 Lyngs 7790 Thyholm 97878183 lyngs9@msn.com 

Kari Lousdal Skibdalvej 2 Serup 7790 Thyholm 97875210 karilous-
dal@mail.tele.dk 

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus:  

    

Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm 97871991 

Træningslederformand og tillids-
mand 

 

leo@s-jepsen.dk 

Suppleant:       

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Bestyrelse 
Formand & delegeret:      

Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871225 
25701225 

pithyholm@ 
altiboxmail.dk  

Næstformand:      

Lene Kjærgård Oddesundvej 
245 

Ydby 7760 Hurup 60930558 lene.k@mail.dk 

Sekretær:       

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Kasserer:       

Karin Dybdahl Nørregade 10 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871381 
30576040 

karin@ 
thyholm-radio.dk 

Ordstyrer:       

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 
Bianca Rothmann Østergade 28 Holste-

bro 
7500  Holste-

bro 
51641312 bianca_shakey@ 

hotmail.com  

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

Holste-
bro 

7500 Holste-
bro 

24463791 kristensen.betty@ 
mail.dk 

1. og 2. suppleant:       

Hanne Thiesen Tværdalvej 3 Hvidbjerg 7790 Thyholm 21437544 h_90bht@ 
hotmail.com 

Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 



3 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

Konkurrenceudvalg Agility: 
Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 

25209308 
lotteogpeter@ 

mvbmail.dk 

Konkurrenceudvalg Lydighed:   
Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 zarasterix 

@privat.tele.dk 

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 zarasterix 
@privat.tele.dk 

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

  
  4 Bestyrelsesmøde 3/11/2011 
  5 Bestyrelsesmøde 17/1/2012 
  6 Ref. fra generalforsamling 27/1 
  7 Trænermøde 19/1/2012 
  8 Generalforsamling 2012 
11 8. januar i Tranum 
16 Resultatskema 
17 Teddy fortæller 
19 Invitation til fastelavnsfest 

 
20 Jubilarer 
21 Helle & Kierli hædret på rådhuset 
22 Konkurrencesæson 2012 
25 Aktivitetsoversigt 2012 
27 Træningstider 

Redaktion:      
Lillian Søegaard  Grøndalvej 11 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871924 

23424369 
Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 

20462592 
Villy Jensen Nørregade 10 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871381 

40529030 

 
lsthy@mail.dk 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

villy@ 
thyholm-radio.dk 

Bianca Rothmann Østergade 28 Holste-
bro 

7500  Holste-
bro 

51641312 bianca_shakey@ 
hotmail.com  

Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm 97871991 leo@s-jepsen.dk 

På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og DcH 
landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv.  

Kreds 1: 
http://www.dchkreds1.dk/Nyheder/index_8_nyheder.htm 

Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

 Agilityudvalg:  Peter Kamstrup , Betty Kristensen, Bianca Rothmann 

Indholdsfortegnelse 
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Referat fra bestyrelsesmøde 
d. 3/11 hos Bent Erik 

 
Deltagere: Per, Peter, Bent Erik, Lene, 
Helle, Karin, Hanne 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde den 6. okt 2011 
Referatet godkendt og underskrevet. 
Annoncen kommer i avisen i november. 
De bestilte vare samt boldkanonen er 
kommet. 
Vejen er blevet skrabet. 
Dyrlægeaftenen er på plads d. 17/11. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Intet at bemærke 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Fin økonomi. 
 
4. Kontingent gennemgang 
Til generalforsamlingen foreslås det at 
lade prisen for hvalpekursus stige til 
975,-. 
Til generalforsamlingen foreslås under 
evt. at overgå til helårskontingent Per 
spørger på formandsmødet med 
venskabssklubberne om, hvordan man 
gør mht. helårskontingent der. 
 
5. Punkter til formandsmødet 7 dec 
Per opfordrer til, at agilityrepræsentan-
ter kommer med. 
 
6. Vagt i midtpunkt og juleskovtur 
Stadig huller i vagtplanen. Håber at få 
dem udfyldt i weekenden. 
Juleskovturen er rykket til kl 13, da 
”julemanden og hans kone” er arrange-
ret andetsteds om afttenen. Indkøb til 
turen aftales med festudvalget. Peter er 
guide, Bent Erik planlægger. 
Bent Erik har indhentet tilladelse. 

7. Fastsættelse af Lokal- og ven-
skabskonkurrencer 2012 
Konkurrenceplanen er ikke kommet 
endnu. Per vil maile den sammen med 
datoer, når den kommer fra kredsen. 
 
8. Generalforsamlingen 
Dagsordenen tilpasses. 
Der reklameres for pakkespil i klubhus 
og HP. 
 
9. Nyt fra husudvalget. 
Intet. 
 
10. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Næste møde hos Hanne d. 17/1 
Lene er ved at lægge portrætfotos ind 
på hjemmesiden. Hun vil lægges video-
klip med træningssekvenser ind på 
hjemmesiden. 
 
11. Eventuelt. 
Hjerte- og lungeorm på pladsen, Peters 
Bailey er under behandling for det. 
Symptomer: hoste, træthed. 
Ina bliver færdiguddannet som træner 
d. 6/11. 
Vi venter med at undersøge priser på 
skur indtil foråret. 
Der starter klikkerinstruktøruddannelse 
igen til foråret. Lene ønsker at deltage, 
og bestyrelsen gav grønt lys for hende. 
Bestyrelsen vurderer behovet for at få 
uddannet flere klikkerinstruktører. 
 
________________________________ 
 

Venskabsdyster 2012 
Han Herred:   19/05 
Thyholm:    15/09 
Sydthy:    06/10 
Thisted:    27/10 
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Referat fra bestyrelsesmøde 
d. 17/1 2012 hos Hanne 

 
Deltagere: Per, Peter, Bent Erik, Lene, 
Helle, Karin, Hanne, Kristian 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde den 3/11 2011 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der har været formandsmøde med de 
venskabsklubberne Sydthy, Thisted og 
Han Herred. 
Første venskabsdyst er d. 19/5, der er 
altså ingen i det tidlige forår. 
Ændringer i pokaltildelingen i agility til 
venskabsdysterne, således at der bli-
ver flere hunde om de enkelte pokaler. 
De 4 klubberne havde haft mange (33) 
deltagere til målsætningsudvalgets in-
formationsmøde i Brovst, og ingen af 
de deltagende kunne genkende ret me-
get derfra i målsætningsudvalget kon-
klusion, derfor endes man om at sende 
et fælles indlæg til DcH bladet. Indlæg-
get vil blive bragt i det første nummer i 
2012.01. 
Kredsrådsmødet i Brovst den 23/11: 
Thyholm kom med et ændringsforslag 
til landsmødet 2012. Vi foreslår, at det 
bliver muligt at gæstetræne i flere klub-
ber uden at skulle betale fuldt medlem-
skab i mere end 1 klub. Forslaget blev 
godt modtaget, og det kommer med på 
næste landsmøde. 
”Hundekørekort påtænkes indført som 
et tilbud til hundeejere. Der arbejdes på 
sagen. 
Formandsmødet i Fredericia 19/11 mel-
lem kredsformændene: 
Der arbejdes på at ændre antallet af 
kredse, bl. a. for at sikre nogenlunde 
ensartet befolkningsgrundlag og øko-

nomi i de enkelte kredse. 
Orientering om bideepisode i DcH Hol-
stebro, hvor politiet krævede hunden 
aflivet. Sagen blev rejst i retten med 
100% økonomisk opbakning fra lands-
foreningen og er endt med frifindelse af 
DcH hundeføreren. Der var indlæg i det 
sidste nummer af DcH bladet i 2011. 
Hovedbestyrelsesmøde 20/11 2011 i 
Fredericia: 
Der er kommet en ny DcH afdeling i 
Løgstør. 
Alle typer af pighalsbånd må ikke an-
vendes i DcH regi på DcH’s arealer 
overhovedet.  
 
Der arbejdes på at lave hvalpepakker, 
som gratis kan bestilles ved landsfor-
eningen. 
Der er udsendt en 
”Pasningsvejledning” til brug ved han-
del med hunde, uanset om det er privat 
eller erhverv, uanset om det er racere-
ne eller blandingshunde. Den har væ-
ret at læse i ugepressen og kan findes 
på landsforeningens hjemmeside. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Meget, meget fin økonomi. 
Årsregnskabet gennemgået, og der har 
været overskud på 20000,- mere end i 
2010! 
 
4. Kurser 
Man diskuterede dette punkt meget 
længe. Alle var enige om, at uddannel-
se er vejen frem, men der er nu træne-
re, som ønsker at deltage i kurser, der 
ikke er udbudt af DcH og derfor er me-
get dyre. Det blev fremført, at DcH er 
langt bagefter tidens trend indenfor 
hundearbejde, og derfor søger man an-
dre steder efter ny viden. 

(Fortsættes på side 6) 
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Referat fra generalforsam-
ling i DcH Thyholm  

27. januar 2012 
 

1. Valg af dirigent. 
Der var 16 fremmødte. Per blev valgt 
som dirigent. 
 
2. Formandens beretning. 
Formandens beretning i Hundeposten. 
Ingen kommentarer. 
 
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens 
kasserer. 
Regnskabet blev gennemgået, og det 
viste et overskud. Økonomien ser me-
get fin ud. 
 
4. Fastsættelse af kontingent og træ-
ningsgebyrer. 
Kontingentstigning på hvalpeholdet fra 
620.- til 975,- godkendt. Desuden bort-
falder de 150,-, som hidtil har dækket 
fra afslutning af hvalpetræning til næste 
ordinære kontingentopkrævning. 
 
5. Indkomne forslag. 
Tillids m/k lægges fast ind under træ-
ningslederformanden. Vedtaget. 

6. Valg af formand. 
Per Pinnerup blev genvalgt. 
 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: Lene, Bent Erik og Peter. 
Peter modtog ikke genvalg. 
Af de opstillede blev Lene, Betty og Bi-
anca valgt til bestyrelsen ved skriftlig 
afstemning. 
Tak for indsatsen til Bent Erik og Peter, 
og velkommen til Bianca og Betty. 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen. 
Ved skriftlig afstemning blev Hanne 
Thiesen og Peter valgt. Hanne er 1. 
suppleant og Peter er 2. suppleant. 
 
9. Valg af 2 revisorer.  
På valg er Flemming og Tove. De blev 
begge genvalgt. 
 
10. Valg af revisorsuppleant. 
Arne blev genvalgt. 
 
11. Valg af bar/festudvalg. 
Hanne K og Kristian vil stå for den dag-
lige drift sammen med Gitte. 

(Fortsættes på side 7) 

Der indsættes et punkt i direktiverne, 
som oplyser om til hvilke kurser og i 
hvilket omfang DcH Thyholm giver til-
skud. 
 
5. Generalforsamlingen 27/1. 
Generalforsamlingen er planlagt. 
Per opfordrer til, at agilityrepræsentan-
ter kommer med. 
 
6. Nyt fra husudvalget. 
Vi har mistet et C/B springbræt i stor-
mene, det var slået helt i stykker. 

Der er utætheder i klubhuset, det skal 
repareres til foråret. 
P pladsen skal udvides til sommer 
Det er endnu ikke lykkedes Per at finde 
nyt redskabsskur, han er stadig på ud-
kig.  
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden  
Næste møde: 31/1 hos Helle 
Direktivet skal tilrettes. 
 
8.  Eventuelt.  
Intet. 
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Inge og Per vil stå for arrangementsud-
valget. 
12. Valg af redaktion. 
Villy, Lillian og Hanne K. blev genvalgt. 
Bianca og Leo træder ind i redaktionen. 
 
13. Valg af husudvalg. 
Kari, Bent Erik og Kristian blev gen-
valgt. 
 
14. Valg af træningslederformand. 
Leo blev genvalgt 
 
15. Valg af træningslederformands-
suppleant. 
Helle S blev genvalgt. 
 
16. Valg af tillidsm/k. 
Dette punkt udgår p. gr. a. vedtagelsen 

i punkt 5. 
 
17. Eventuelt. 
Den afgående bestyrelse efterlyste 
medlemmernes holdning til spørgsmå-
let om at overgå til helårskontingent. 
De fremmødte var positivt indstillet til 
helårskontingent. Leo foreslog at lade 
gebyret for hvalpetræning blive til et 
helårskontingent, så hvalpene uden 
yderligere gebyr kan fortsætte trænin-
gen resten af året. Dette blev positivt 
modtaget. 
Alle kontingenter skal op til revision ved 
overgang til helårskontingent. Dette 
kan først vedtages ved næste general-
forsamling. 
Der var stemning for at der afholdes en 
”ernæringsaften”. 

Trænermøde 19/01-2012 
 

Fremmødte: Helle, Lene, Hanne, Leo, 
Claus, Per, Kristian, Bent Erik og Ina 
 
1. Ændringer på klikker holdet.  
Der har været en god tilgang på Helles 
klikker hold. Det er ved at blive svært at 
overskue. Derfor er der nu skabt nogle 
små grupper. De små grupper har til 
opgave at hjælpe hinanden på bedste 
vis. Fordelen ved dette makkerskab, er 
at vi kender hinanden. Vi ved, hvor 
langt vi hver især er kommet. Derved 
ingen tvivl om hvor langt vi er med op-
gaven, og begynder derfor ikke forfra 
hver gang. Det er nu besluttet, at Lene 
skal gennemgå klikker uddannelsen. 
Dette vil naturligvis tage noget af pres-
set fra Helle.  
2. Etablering af foreningsmesse. 
 Per og Leo deltager på info møde sidst 
i Januar. Overvejelser i gang hvilke ak-

tiviteter, der kunne være spændende at 
have med ved en sådan begivenhed. 
Leo sender en forslagsliste ud. 
3. Planlægning af aftentræning.  
Der er lidt ændringer på hvalpeholdet. 
Inge holder pause fra hvalpeholdet. I 
stedet træder Bent Erik og Hanne Thie-
sen ind og hjælper Per. Agility fortsæt-
ter med Leo og Helle som trænere på 
hvert deres hold. Almen holdet skifter 
navn til Familieholdet, med Hanne K 
som tovholder. Ny C, C og B skifter 
navn til konkurrence holdet. Kristian vil 
fortsat være træner på dette hold. Det 
store klikker hold vil Helle træne. A hol-
det fortsætter med Lene og Ina. Ons-
dag formiddag har Hanne og Kristian 
lydighedsholdet.   
4. Bemanding i baren.  
Mandag og tirsdag er det Hanne og 
Kristian. Om onsdagen bliver det Gitte 
og Bent Erik, der passer forretningen. 

(Fortsættes på side 9) 
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DcH Thyholm var i en meget svær kon-
kurrence om medlemmernes gunst, da 
der blev holdt generalforsamling. Det 
var jo lige den aften, herrelandsholdet i 
håndbold spillede semifinale!! Vi kunne 
derfor kun  mønstre 16 deltagere, men 
det var til gengæld 16 veloplagte men-
nesker, der alle var parate til at yde en 
indsats for klubben. 
 Dette viste sig også, da der var 
valg til bestyrelsen, og som altid, når vi 
holder generalforsamling var der skrift-
lig afstemning om pladserne. Vi holdt 
lidt spas med, at vi næste år vist må 
forberede en decideret valgkamp med  
 

 
 
taler osv., hvis vi vil være sikre på at 
komme i bestyrelsen.  
 De opstillede kandidater fik næ-
sten lige mange stemmer, og det var 
kun en enkelt stemme, der afgjorde 
valget. Og sandelig om ikke også det 
samme var tilfældet ved valg af supple-
anter til bestyrelsen!   
 Nu kunne man måske tro, at der 
blandt de fremmødte var divergerende 
opfattelse af, hvordan klubben skal dri-
ves, men det var faktisk ikke tilfældet. 
Der var en utrolig god og positiv stem-
ning hele aftenen.  

(Fortsættes på side 9) 

Bianca Rothmann, Betty Christensen, Per Pinnerup, Hanne Kristi-
ansen, Karin Dybdahl. Forrest Lene Kjærgaard. 

På billedet mangler Helle Sakariasen, som var forhindret.  
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 Vi har bare nogle interesserede 
medlemmer, der gerne vil gøre noget 
for klubben! 
 Herligt! Tak for det! 

Stor, stor tak til  
Peter og Bent Erik,  

som begge i en årrække har bestridt 
deres poster i bestyrelsen med bra-
vour! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Og velkommen til  
Betty og Bianca,  

som fremover vil være med til at ”styre” 
klubben.  
 

(Fortsat fra side 8) 

Det første bestyrelsesmøde: kalenderen tjekkes! 

5. Det nye tiltag på hvalpeholdet.  
Der er god tilgang på holdet. Det er vig-
tigt, at det hver gang er samme person, 
der træner med hunden. Resten af fa-
milien må kigge med fra sidelinjen. 
Derved opnås det bedste resultat. Vig-
tigt at nye medlemmer har forståelse 
for dette. Bent Erik vil gerne træde til 
med det samme som træner på holdet.   
 
6. Kursus/weekend for trænere.  
Skal vi have lidt nye input? Stor interes-
se for sagen. Trænere vil gerne både 
det ene og det andet… Positivt! Leo 
undersøger, om vi skal tage på udflugt. 
Så kan vi kigge på ulve og klappe næ-
sehorn. Vi glæder os til at høre mere. 
Samtidig er der stemning for en week-

end med en dygtig gæstetræner. Umid-
delbart tænker vi, at det kunne være 
interessant med et input der ikke kom-
mer fra en DCH træner. Vi beslutter 
derfor at undersøge muligheden for at 
få tilskud til ekstern træner. Canis in-
struktør eller anden?? 
 
7. Leo har denne gang bestilt 2 gange 
kage til trænermødet. 
 
8. Næste gang giver Leo ”kvajekage”. 
 
 

(Fortsat fra side 7) 
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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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 Vi blev sat i bilen en kold og mørk 
søndag morgen. Vi kunne mærke på 
vores hundeførere, at de var ikke så 
nervøse, så vi skulle nok ikke til kon-
kurrence!  
 Turen derop var lidt lang, for 
chaufføren havde ikke helt styr på ve-
jen og GPS’en. Men vi nåede derop i 
tide. Da vi ankom så vi en masse biler, 
hunde og mennesker, men vi måtte slet 
ikke komme ud, de efterlod os bare i 
bilen. Piv piv! Men de var straks tilba-
ge, og vi kom ud i den friske luft. Vi gik 
en tur i den fine skovnatur, og da vi 
kom tilbage, blev vi sat ind i bilen, og 
de gik ind igen. Hanne og Anne kom 
tilbage lidt efter med 5 trænere. ”Hold 
da op”, tænkte vi, ”hvad skal vi nu ud-
sættes for!” Coco blev lukket ud, og så  
sad jeg helt alene i bilen. Coco tænkte, 

”Yes jeg kommer ud nu, åh nej, alle  
de farlige mennesker, jeg bliver nødt til  
at markere mig lidt! Men de var nu ikke 
så slemme. Vi legede en masse, så jeg 
blev helt træt, og Sille kom til.”  
 Efter vores hundeførere havde 
fået en lækker og velfortjent frokost, 
hvor vi slet ikke fik noget, piv, skulle vi 
ud til nogle andre mennesker, som ville 
prøve at lære os nogle tricks.  
 Coco syntes, at det var det rene 
barnemad, og Sille syntes, der var me-
re udfordring, da hun ikke havde været 
på DCH’s Ungdoms lejr.  
 Efter en time var vi også blevet 
møre, så vi kom i bilen og kørte hjem 
efter en dejlig dag i Tranum. 
 

Med venlig hundehilsen og vufvuf fra 
Sille og Coco! 
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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 

Bredgade 9B  Ι  Hvidbjerg  Ι  7700 Thyholm 
Tlf. 97 87 11 05 www.noel-vestergaard.dk 

 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 9787 1005 
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- 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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Resultater fra konkurrencer 

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

H
jørring 

31/03 

N
ibe 

14/04 

S
ydthy 

21/04 

Vesthim
m

er-
land 28/04 

H
adsund 

05/05 

S
ydthy 

21/05 

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

       

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

Anne Olesen / Coco       

Hanne Thiesen / Sille       

Maj-Brit Damsgaard / Bella       

Robert Dumitru / Nero       

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

Christina Ejlersen / Teddy       

Hanne Christiansen / Frankenstein       

Sine Pinnerup / Fjante       

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

Helle Sakariasen / Kierli       

Claus Jepsen / Coda       

Maj-Britt Mathiassen / Buller       

Lene Kjærgaard / Gaia       
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Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 

Thisted 
18/6 

Thyholm
 

25/6 Lokal 

Thyholm
/ 

Thisted 20/8 

S
kagen  

3/9 

D
ronninglund 

10/9 

Thyholm
 17/9 

Venskab 

 N
JM

 Frede-
rikshavn 1/10 

S
ydthy 8/10 

Venskab 

Thyholm
 

19/11 Lokal 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Her er man ude og træne med 
sin mor. Hun er kommet i tanke om, at 
er jeg blevet 5 år, så nu skal jeg lære at 
rydde op på mit legetøj. 
 Så her onsdag formiddag, skulle 
jeg stor stolthed så vise det til Hanne. 
Mor havde taget min grisling og choko-
fant (mine bedste bamser) med og så 
lige kurven som de skulle op i. 
 Og det gik bare godt, 
lige indtil… 
 At Tarzan kommer su-
sende ind på terrassen, han 
kigger sig hurtigt omkring, får 
øje på MIN chokofant, tager 
den og stikker af  - - - - - -  - - 
- - med MIN chokofant. 
 Den hvalp!  
 Jeg har fået den tilbage 
og den er blevet nøje under-
søgt, og den har ikke lidt no-
gen skade ;-) 
 

 På det første billede kan I se mig 
og min chokofant lved en senere lejlig-
hed, lige før jeg lægger ham op i kur-
ven, og på det andet kan I se, at jeg 
har lagt den på plads! 

 
 

Mvh 
Teddy 
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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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5 år:  
  

Christina Ejlersen 
Lene Kjærgaard 
Betty Kristensen 

35 år: 
 Hanne Kristiansen 

15 år: 
Claus Jepsen 

T 
I 
L 
 
 

L 
Y 
K 
K 
E 

TIL  
LYKKE 
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 Torsdag d. 2. februar var sportens dag på rådhuset i Struer. Alle medaljeta-
gere blev hædret med diplom og håndtryk af borgmesteren. Naturligvis var vores 
egen Helle og Kierli indstillet, og det var vist nok første gang, der var en hund 
med.  
 På billedet ses Helle og Kierli samt borgmesteren, Niels Viggo Lynghøj lige 
bagved. 

 

Til lykke Helle! 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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Flügger 
Farver 

AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2012 FOR DCH THYHOLM  
 

 

3/3: Fastelavn  13.45   Se opslag  
17/03: Sidste lørdagstræning 
26/03: Første Mandagstræning  19.00 – 20.00   Se opslag 
27/03: Første tirsdagstræning 19.00 – 20.00 
28/03: Første Onsdagstræning  19.00 – 20.00   Se opslag 
01/05: BETALING AF KONTINGENT 
19/05: Venskabskonkurrence i Han Herred   Se opslag 
16/06: Lokalkonkurrence     
    Se opslag 
23/06: Sct. Hans fest i klubhuset   Se opslag 
09/07: Sidste Mandagstræning før ferien 
11/07: Sidste Onsdagstræning før ferien 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
06/08: Første Mandagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 
08/08: Første Onsdagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 
15/09: Venskabskonkurrence på Thyholm    
 Se opslag 
17/09: Sidste Mandagstræning 
19/09: Sidste Onsdagstræning 19.00 – 20.00 
29/09: Opstart af lørdagstræning 12.30 – 15.30   Se opslag 
06/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
27/10:  Venskabskonkurrence i Thisted   Se opslag 
01/11: BETALING AF KONTINGENT 
10-12/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)       Se opslag 
17/11: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset    Se opslag 
24/11: Juleskovtur, derefter juleferie   Se opslag 
 
   År 2013  
05/01: Opstart efter ferien. 12.30 – 16.00 
05/01 – 06/01 (?) Tranum kursus   Se opslag 
25/01: Generalforsamling 19.00 – 22.00 
09/02: Fastelavn 13.45  
 

Dato: Emne:         Tid: 
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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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Sommertræning fra d. 26/3 2012 - 6/10 2012 
  HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag Kl. 19.00 Ny C og C og B Kristian 97878196/40276592 

 Familiehunden Hanne K 97878196/20462592 

 Agility 1 Helle J. 97878595 

Tirsdag kl. 10.00 Lydighed Hanne K.  
og Kristian 97878196/20462592 

Tirsdag kl. 19.00 Klikkerhold Helle S. 97861215/20301215 

Onsdag Kl. 19.00 A Lene, Ina 25629281/60930558 

 Hvalpe Inge, Per, Bent Erik 25130973/25701225 

 Agility 2 Leo 61661991 

    

    

    

Vintertræning fra d. 1/10-2011 - 24/3-2012 
  HOLD TRÆNERE Tlf. 

Lørdag 
(Formiddag  
eller efter aftale) 

A Ina, 
 Lene 

25629281 
60930558 

Lørdag kl. 12.30 Agility 1 Hanne K 97878196/20462592 
 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   97861365/40179465 

  Ny C og C og B Christina 
Kristian 

41153546 
97878196/40276592 

   Lydighed, over-
gang fra hvalpe  Hanne K  97878196/20462592 



 

Set og sket på  
træningspladsen 

 
Bent Erik tilbød at være figurant for 
hundene på C og B holdet, heriblandt 
Bianca, som er begyndt at træne sine 
forældres schæferhund. Så Bent Erik 
står og venter på hunden….. 
 
 
 
 
 

 
 
Det vides ikke, hvad Bent Erik tænkte, 
men hunden løb dog fint ud og gav 
nogle venlige bjæf. 
 

Deadline  
Er  den 15/1, 15/3, 15/5, 15/8 og 15/10 
og du er meget velkommen til at indle-
vere 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 
 

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

Hej Bent-Erik! 
Mine forældre trænede for re-
sten IPO med ham, så du skal 
lige vide, at han er vant til at gå 
i ærmet! 


