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Bar & Festudvalg:       

Inge & Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 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 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 betty.kristensen@ 
webspeed.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 
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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 
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20 Landsdækkende AG konkurrence 
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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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Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Le-
ne, Betty, Helle, Karin og Peter (supp) 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
1. marts.  2012 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Per og Karin var til kredsrådsmøde og 
efterfølgende til Landsmøde. På kreds-
rådsmødet blev materialet til det kom-
mende landsmøde gennemdrøftet. 
Hovedbestyrelsesmedlemmerne skri-
ver under på en loyalitetserklæring, 
som forbyder dem at udtale sig om eg-
ne meninger, hvis de personligt ikke er 
enige med resten af hovedbestyrelsen. 
Derfor kunne vores kredsformand ikke 
udtale sig om mange af de spørgsmål, 
der blev drøftet. 
På det ekstraordinære landsmøde blev 
det vedtaget, at der kun skal være 1 
formand for DcH. 
På det ordinære landsmøde blev Tor-
ben Ibsen valgt til formand.  
Der nedsættes et udvalg, der skal ar-
bejde med kontingentopkrævning. 
Som eftersøgningsudvalgsformand 
valgtes Peder S. Pedersen, men han 
fratrådte nogle dage senere p. gr. a. 
uenighed med hovedbestyrelsen an 
bemandingen af eftersøgningsudvalget. 
Vedtaget: at det er kredsformændene, 
der sidder i hovedbestyrelsen. 
 
Vi opfordrer vores medlemmer til at læ-
se referatet på Landsforeningens hjem-
meside eller i det næste DcH blad. 
 
Kredsen afholder VIP – fest 24/5.  
Vi inviterer vores egne VIP’er med, dog 
således, at de selv skal betale 250,- , 

så betaler klubben 225,-.  
 
 3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt 
 
4. Foreningsaktiviteter (Midtpunktet), 
næste møde 23/4 
Helle var mødt op til at planlagt møde, 
blot for at opdage, at mødet var flyttet 
til 23/4. 
Hun har dog alligevel lovet at deltage i 
mødet d. 23/4, Per tilmelder hende og 
Leo. 
 
5. Kontingentforslag til ekstraordinær 
generalforsamling 
Per og Karin havde udarbejdet et for-
slag til overgang til helårskontingent. 
Bestyrelsen vedtog at sætte forslaget 
på dagsordenen på en ekstraordinær 
generalforsamling d. 23/6, lige før Sct 
Hans festen. 
 
5. Annonce tegning til HP 
Annoncetegningerne er ved at være 
færdige, der er desværre ikke så man-
ge som tidligere, de forretningsdriven-
de sparer, hvor der kan spares. 
 
7. Nyt fra husudvalget 
Peter stillede spørgsmål om komfuret 
havde været til reparation. Hanne lader 
spørgsmålet gå videre til husudvalget 
(Kristian) 
Nyt skur til agility købes. 
 
8 Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Næste møde 10/5 hos Hanne 
 
 

(Fortsættes på side 5) 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/4 - 2012 hos Per 
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Til stede var: Per, Karin, Betty, Lene og 
Helle. 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
12/4 2012 
Referat godkendt og underskrevet  
 
2.  Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der arbejdes stadig på at få lavet hval-
pe/begynderpakker, de skal gerne væ-
re klar til januar 2013. 
Til deltagere i ungdomslejren bliver der 
lavet DcH muleposer, klubben har 2 
deltagere. 
4 personer har meldt sig til gruppen 
som skal arbejde med kontingentop-
krævning/løbende kontingent. Første 
møde i dette forår. 
Kreds 1 deltager i Hune Hundefestival i 
uge 42. 
Der er fremsat ønske om, at starte en 
ny lokalforening i kreds 1. Møde d. 23/4 
2012.06.05 
Der er god tilslutning til VIP arrange-
mentet i Ålborg ZOO, vi har 5 deltage-
re. 
Kredsen mangler dommeraspiranter, 
da eneste aspirant er sprunget fra. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
 
4. Foreningsaktivitet ( Midtpunktet ). 

Per og Leo mødes, til planlægning af 
vores aktiviteter ved foreningsmessen i 
Midtpunktet. De vil gerne have 1 mere 
med. 
 
5. Ekstraordinær generalforsamling. 
Afholdes i forbindelse med vores som-
merfest. Karin laver udkast til vejled-
ning i afstemning. 
 
6. Nyt til/fra husudvalget. 
Vores generator + benzin er blevet stjå-
let. Per undersøger muligheden for at 
låne, og indhenter overslag på prisen 
for at få indlagt el. 
Agility,s nye skur er leveret hos Krøj. 
Vi får brug for en arbejdsdag, hvor bl.a. 
skal samles. 
 
7. Næste møde + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Næste møde hos Lene d. 7/6. 
 
8. Eventuelt. 
Bestyrelsen har godkendt et ønske om 
en ny slalom til agility.  Leo bestiller 
den. 
Desværre er prisen på trykning af Hun-
deposten steget, så det nu koster 500 
kr. mere pr. gang. Kvaliteten er til gen-
gæld flot. 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/5 - 2012 hos Helle 

9. Eventuelt.  
Per oplyste, at foreninger ved arrange-
menter nu gratis kan låne telte og toi-
letvogne ved Struer kommune. 

Venskabsdyster 2012 
Han Herred:   19/05 
Thyholm:    15/09 
Sydthy:    06/10 
Thisted:    27/10 
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Ændringsforslag - kontingenter 
 

Som bekendt opkræver DcH Thyholm 
kontingent halvårligt pr. 1/5 og 1/11, 
som nok en af de eneste klubber i DcH. 
 
Vi betaler til Lands og Kreds for de fa-
ste medlemmer 1 gang om året pr. 1. 
februar, p.t. i alt kr. 440,-. 
 
Det kører f.s.v. rigtig fint for alle de fa-
ste medlemmer med opkrævning 2 
gange om året. 
 
Når der indmeldes et nyt medlem beta-
les kr. 440,- til lands og kreds uanset 
tidspunkt for indmeldelse. Dvs. at hvis 
en hundefører kun er medlem et halvt 
år, får vi kr. 455,- og skal indbetale kr. 
440,-. 
 
Nogle vil også finde det uretfærdigt, at 
hvis man melder sig ind i oktober, skal 
man betale kr. 455,- og igen betale fuld 
kontingent pr. 1. november. Men vi skal 
altså både indbetale til Lands og Kreds 
i oktober og igen pr. 1/2. 
 
Prisen på et hvalpekursus fastsatte vi 
sidste år til kr. 975,-, netop fordi mange 
blot tager hvalpekurset og derefter for-
lader os igen. P.g.a. rullende tilmeldin-
ger til hvalpekurset vil der være nogle, 
der vil få startet sidst på året og først er 
færdige i det efterfølgende år. For alle, 
der er medlemmer pr. 1/2, skal der som 
før nævnt indbetales kontingent til 
Lands og Kreds. Altså vil der være nog-
le, som klubben kommer til at betale    

2 x 440,- for. 
 
Til Landsgeneralforsamlingen i marts 
var der stillet adskillige ændringsforslag 
om kontingentopkrævninger. 
 
Bl.a. om rullende kontingenter d.v.s. 
hvis man er indmeldt i april 2012, så vil 
man blive opkrævet kontingent igen til 
april 2013. 
 
Desuden forslag om at indbetalingen til 
Lands og Kreds skulle være afhængig 
af, om det var i 1., 2. 3. eller 4. kvartal 
indmeldelsen skete og f.eks. skulle der 
for et hold af en varighed af 3 mdr. kun 
betales 1/4  landskontingent, hvilket vi 
egentlig synes var rigtig godt. 
 
Landskassereren gik så på talerstolen 
og forklarede, at man overhovedet ikke 
måtte tilbyde kursushold af kortere va-
righed. Dette ville betyde, at vi ville 
kunne miste vor status som en amatør-
sportsforening og dermed vores moms-
fritagelse. Desuden hvis  man gjorde 
indbetalingen til Lands og Kreds af-
hængig af indmeldelsestidspunkt, ville 
man forringe foreningens indtægter. 
 
Enden på den langstrakte diskussion 
blev, at man nedsætter et arbejdsud-
valg til at gennemarbejde kontingent-
området.  Men et er sikkert – det vil bli-
ve et fuldt helårligt kontingent til lands 
og kreds for alle, og skal vi som klub 
også have noget ud af det, bliver vi 
nødt til at følge dette, også for overho-
vedet selv at kunne finde ud af, hvad 

Til generalforsamlingen d. 23. juni var 
mødt 15 stemmeberettigede. Karin 

fremlagde bestyrelsens forslag om at 
overgå til helårlig kontingent således: 
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Derefter var der en livlig debat. Nogle 
mente, at det vil skræmme medlemmer 
væk, da det er for dyrt. Andre mente, at 
vi netop bibeholder medlemmer, fra ek-
sempelvis hvalpeholdet, når der er be-
talt for året ud. Atter andre mente, at 
det ikke er dyrt i forhold til andre tilbud 
om hundetræning, og at det tilbud, DcH 
giver er langt bedre end evt. private 

hundeskoler. 
 
Forslaget kom til skriftlig afstemning, 
og her stemte 13 ja, 2 blankt. 
Forslaget var dermed vedtaget.  
Fra og med 24/6 2012 ser priserne der-
for sådan ud: 

 
Kontingentsatser pr. 24. juni 2012 

 
Kontingent og træningsgebyr opkræves helårligt pr. 1. januar 
 
Grundkontingent: (uden træning)    690 kr. 
Træningsgebyr:      220 kr. 
       
En person med en hund:        910 kr.  (690 kr. + 220 kr.) 
En person med to hunde:     1130 kr.  (690 kr. + 220 kr. + 220 kr.) 
To personer fra samme husstand med 1 hund  1500 kr. (640 kr. + 640 kr. + 220 kr.) 
To personer fra samme husstand med 2 hunde  1720 kr. 
To personer fra samme husstand med 3 hunde   1940 kr. 
Tre personer fra samme husstand med 1 hund  2140 kr. 
Tre personer fra samme husstand med 2 hunde  2360 kr. 
Tre personer fra samme husstand med 3 hunde  2580 kr. 
 
Det vil sige, at der er en rabat på 50 kr. i grundkontingentet for hver person i samme husstand, mens 
der ikke er rabat i træningsgebyret. 
 
Indmeldelse af medlemmer uden for den fastlagte kontingentperiode for alle medlemmer også hvalpe-
førere: 
Tidspunkt for indmeldelse /pris: 
1/1  – til sommerferien   kr. 910,00 (1 person med 1 hund) 
Fra sommerferien – 31/12   kr. 710,00 (1 person med 1 hund) 
Kontingentbeløbet dækker i begge tilfælde fra indmeldelsestidspunktet og til udgangen af året. 

nye medlemmer skal betale. Og for ik-
ke at risikere, at DcH bliver momspligti-
ge af kontingenter. 
 
Så bestyrelsens forslag er derfor: 
 
A) 
Kontingent foreslås opkrævet 1 gang 
årligt pr. 1/1 mod nu hvor kontingent 
opkræves halvårligt pr. 1/5 og 1/11. F.g. 
pr. 1/1-2013, forfald 8/1. 

B) 
Indmeldelse af medlemmer uden for 
den fastlagte kontingentperiode for alle 
medlemmer også hvalpeførere: 
I perioden 1/1 til sommerferien betales 
fuld helårligt kontingent kr. 910,- (et 
medlem med en hund). 
I perioden fra sommerferien til 31/12 
betales kr. 710,- (et medlem med 1 
hund). Pkt. B træder i kraft samtidig 
med vedtagelsen. 
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Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 

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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”Hold” i halsbåndet. 
 
Anders Hallgren gennemførte for nogle 
år siden en undersøgelse i Sverige, om 
hvor udbredte rygproblemer var hos 
hunde.  
Af alle de undersøgte hunde havde de 
63% rygproblemer, dette viser at gan-
ske almindelige hunde sagtens kan gå 
rundt med rygproblemer, det er faktisk 
ligeså normalt som hos mennesker. 
Af de hunde der havde rygproblemer 
havde de 55,33% ligeledes adfærds-
problemer, af disse var der ca. 42% 
som havde udfarende adfærd, aggres-
sive eller stressede, mens ca. 13% var 
reserverede eller bange. 
Blandt hunde der ikke havde rygproble-
mer var 19% udfarende næsten 11% 
reserverede, 
70% var pro-
blemfrie mod 
kun 45% i 
problemgrup-
pen. 
Vendt lidt på 
hovedet, og 
kigger man 
på de udfa-
rende hunde 
havde 79% rygfejl og kun 21% fejlfrie. 
Af de reserverede hunde havde 69% 
rygfejl, 31% ingen fejl. 
På hunde uden problemer var fordelin-
gen ca. 50-50% hvad rygfejl angår. 
 
Undersøgelsen viser at tidlige ledfejl, 
ryk i linen og langvarig træk i line er en-
væsenligt større faktor for rygfejl end 
andet. Tidlige ledfejl kan være et varsel 
for senere rygproblemer. 
 

Blandt de hunde der havde nakke-
skader var de 91% blevet udsat for 
hårde eller langvarige ryk i linen 
 
Det ser ud som om det er lige normalt 
for hunde at have rygproblemer som 
hos mennesker, men ikke alle udvikler 
problem adfærd på grund af skaden, 
men undersøgelsen viser tydeligt at der 
er en sammenhæng mellem de hunde 
der har en aggressiv udfarende adfærd 
og skader på ryggen.  
 
Den største synder er ydre skader, 
skader som giver en pludselig og 
hård påvirkning.  
 
Ydre påvirkninger/vold kan være an-
greb, påkørsel, hund der mister balan-
cen enten under opbremsning i bilen, 

under accelera-
tion eller plud-
selige sving. At 
vælte, smide el-
ler presse hun-
den ned på jor-
den viser sig 
også at være en 
faktor, bl.a. den 
famøse ”alpha 

rulning”.  
Undersøgelsen viser en af synderne 
blandt nakkeskader er ryk i linen, der er 
grund til at tro at kvælerhalsbånd er 
med til at forværre nakkeskader, hvis 
der anvendes både kvæler og ryk i li-
nen. Kvælerhalsbånd alene ser ikke ud 
til at være årsag til rygproblemer.  
 
Dette understreger vigtigheden af at 
lære hunden at gå pænt i snor, især 
hvis man vælger at anvende kvæler-
halsbånd. 

(Fortsættes på side 12) 
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Sparekassen Thy 

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

 

 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.sparv.dk 
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Ofte kan intensiv træning 2-3 gange 
dagligt over 2-4 uger afhjælpe proble-
met! 
 

Guid vha. glad stemme og godbidder 
hunden over til og ind i den parke-
rede bil – Ros hunden og tag den 
ud hurtigt ud igen – gentag 2-3 
gange 
Gentag dette til hunden af egen 
fri vilje hopper ind i bilen  

 
Sæt dig sammen med hunden i bilen 

et par minutter – Ros og beløn – 
Luk dørene – kør vinduer op og 
ned.  

Gentag til hunden upåvirket kan 
sidde i bilen 

 
Sæt dig sammen med hunden i bilen 

– start motoren kortvarigt men kør 
ingen steder – Ros hunden – 
Gentag indtil motoren kan køre 
i tomgang uden at hunden viser 
uro 

 
Kør nu en 50 m. – stop bilen – tag 

hunden ud og lav noget sjovt med 
den 

 
Du kan nu gradvis køre længere og 

længere – lad altid noget posi-
tivt vente hunden når I kommer 
frem! – sørg for god udluftning i 
bilen! 

 
Gå IKKE videre i programmet før hun-
den er tryg ved det igangværende! 
 

Ynk aldrig hunden hvis den virker urolig 
– afled i stedet dens opmærksomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan med fordel bruge Bach’s 
Blomsterremedie mod køresyge samt 
Bach’s ” stress af ” dråber til hjælp ved 
træningen. 
 
 
 

For nærmere info. Se: 
www.hundevelvaere.dk 

Hundevelvære.dk 
v/Pernille Nyhuus 

Louisesmindevej 1 
9330 Dronninglund 

Tfl: 2065 9056 
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Flügger 
Farver 

 
Det er glædeligt at det viser sig at leg, 
hop og spring ikke synes at have en 
skadelig indvirkning på hundes rygge, 
men pludselige ”overfald” fra andre 
hunde kan give skader. 
 

En opsummering af undersøgelsen kan 
købes hos forlaget Trofast. Udover en 
grundigere gennemgang af skader og 
årsager, understreger den også vigtig-
heden af at varme op først, bl.a. Ulve  
modellen, med strækøvelser og lang-
som start.     
      Leo 

(Fortsat fra side 9) 
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Hermed en vejledning til modtagelse af hundehvalp 
Du bør afprøve – før du køber hund! 

 

• Hæld kold æblejuice ud på tæppet forskellige steder og gå derefter barfo-
det rundt på det i mørke. 

 
• Gå med en sok, hvis tåspids er trævlet op gennem en tur i blender. 
 
• Umiddelbart efter at du er vågnet stiller du dig med nattøj på udenfor i 

regnen og siger: ”Kom nu! God hund! Skynd dig så! Gør det nu!!!” 
 
• Dæk dit bedste sæt tøj med hundehår. Til mørkt tøj skal du bruge lyse 

hundehår, til lyst tøj skal du bruge mørke hundehår. Put også nogle hår i 
din første kop te/kaffe hver morgen. 

 
• Leg ”grib bolden” med en våd tennisbold. 
 
• Løb ud i sneen på bare fødder for at lukke havelågen. 
 
• Vælt en kurv med rent vasketøj og spred tøjet ud over det snavsede gulv. 
 
• Efterlad dine underbukser i stuen, for der vil hunden alligevel slæbe dem 

ind (specielt når du har gæster). 
 

• Skynd dig ud af din lænestol lige før slutningen på dit yndlings tv-program 
og løb hen til døren, mens du råber” ”Nej nej, gør det udenfor”. Gå glip at 
programmets slutning. 

 
• Smør chokoladebudding ud på tæppet og lad 

være med at forsøge at fjerne det, før du kom-
mer hjem fra arbejde om aftenen. 

 
• Krads en række huller i benene på dit spise-

bord med en skruetrækker – de vil under alle 
omstændigheder blive gnavet i stykker. 

 
• Tag et varmt lagen direkte fra tørretumbleren og 

bind det rundt om dig selv. Det giver samme følelse, 
som når din hund falder i søvn oven på dig. 

(Første gang i HP okt. 2001) 

Som sagt: En hundehvalp er bare lykken! 
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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 

B
jerringbro 

1/4 

S
ydthy 

21/04 

Vesthim
m

er-
land 28/04 

H
adsund 

05/05 

Lindholm
 

12/05 

H
an H

erred,  
Vensk.19/5 

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

       

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

Anne Olesen / Coco   92,9    

Hanne Thiesen / Sille       87,2

Maj-Brit Damsgaard / Bella       

Maj-Britt Mathiassen / Buller       

Robert Dumitru / Nero       96,

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

Christina Ejlersen / Teddy       

Hanne Christiansen / Frankenstein       

Lene Kjærgaard / Gaia       

Sine Pinnerup / Fjante       

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

Helle Sakariasen / Kierli 286,4  256,25 266,7 291,55 292,85 

Claus Jepsen / Coda  243,5 270,80 257,1  258,7 
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H
an

H
erred

Thyholm
, 

Lokal 16/6 

Thisted 
23/06 

  

  

  

  

2 129,75 106,15 

129,90 112,85 

116  

6  105,35 

  

122,50  

  

122,75  

  

  

257,75 256,85 

252 256,45 

Vejle 
9/6 
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Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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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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 DcH Thisted fik afviklet deres 
landskonkurrence lørdag d. 23. juni. 
Thisted konkurrencen er et tilløbsstyk-
ke, og der deltog ikke mindre end 110 
hunde, alene 33 i A klassen. Konkurren-
cen var veltilrettelagt, og afviklingen for-
løb flot. 
 Fra Thyholm deltog 4 hunde i C 
klassen, her klarede Maj-brit Dams-
gaard sig bedst med 112,85 point, som  
gav den sidste orykning til B klassen. 

Resultater  
C kl. 
Maj-brit Damsgaard med Bella 112,85 
Hanne Thiesen med Sille 106,15 
Robert Dumitru med Nero 105,35 
Bianca Rothman med Tani 71,25 
 
 

 
Alle A hundene havde en dårlig-
dag, og 1. pladsen gik på  260,5.  
Selv Kierli og Koda havde en 
dårlig dag, men fik dog hen-
holdsvis en 2. plads med  256,85 
og en 3. plads med 256,45 point     
 

  
A kl. 
Helle Sakariasen med Kierli 256,85 
Claus Jepsen med Koda 256,45          

Kierli var rigtig god til at vise 
sine cirkuskunster den dag. 
Hun viste dommeren, at hun 
kan kravle ind i en kuffert og 
gemme sig. Det gav ingen po-
int, da dommeren hellere ville 
have hørt en halsgivning for 
død figurant! 

Nr. 3: Claus og Koda  
Nr 1: Jan Hansen og Blackie , Svenstrup 
Nr 2: Helle og Kierli 
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 Så har jeg i weekenden 2-3 juni 
været til min første landsdækkende 
konkurrence i Lemvig med Tulle. 
 Der var nerver på lige fra mor-
genstunden. Tankerne snurrede rundt i 

krop og hoved: kan vi nu klare os mel-
lem så mange dygtige hunde og hun-
deførere. Vi vidste jo at mange af dem, 
der kom, kom for at nå en plads til DM. 
Vi ankom længe før end det var nød-
vendigt, men så kunne Tulle få snu-
set af og ordnet diverse ting inden 
vi skulle på banen, så det var godt 
nok. 
 Første gennemløb var agility 
kl.1, hvor vi var den fjerde starten-
de. Tulle var total tændt og for af-
sted som en raket, så inden vi var 
halv igennem banen, var vi disket. 
Ikke den bedste start på dagen. 
Men selv om man bliver disket, må 
man gerne løbe banen færdig inden 
for den afsatte tid, så det gjorde vi 
selvfølgelig også. 
 Der var 5 andre, der havde cava-
lier hunde, der var lille hund, så der var 
næsten træf. 

 Bianca og Elisabeth var også 
med om lørdagen, hvor de også klare-
de sig rigtig godt. Bianca gav os også 
nogle fif under banegennemgangen, 
det var dejlig at have den støtte. 

 De sidste 3 løb gik nogenlun-
de, vi fik en 12 plads i spring åben, 
spring kl 1 en 5 plads med 0 fejl i 
gennemløb, men med tidsfejl. Agili-
ty åben fik vi en 8. plads med 10 fejl 
og også med tidsfejl. 
 Vi var godt møre og trætte. 
Henholdsvis af den friske luft, alle 
indtrykkene og nok også nerverne, 
der raser rundt i kroppen. 
Men vi måtte jo på igen søndag, så 
det var tidlig i seng for at blive bare 
lidt frisk til søndagens strabadser. 

 Da tog vi den lidt mere med ro, 
måske fordi vi vidste, hvad der skulle 
ske, eller fordi kroppen var lidt mør. 
Vi skulle starte som nr. 2 i agility kl.1, 
hvor vi blev nr. 7 med 0 fejl for gen-

nemløb men med fejl på tid. 
 Andet løb var agility åben, her fik 
vi en 9 plads med 10 fejl og med tids-

(Fortsættes på side 21) 
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fejl, så vi har noget en træne på. Det er 
hurtighed, både for hund og hundeejer. 
Puha jeg puster allerede. De sidste to 
løb blev vi disket. Fjerde løb vi blev 
disket i var min fejl. Jeg gav Tulle 
et forkert signal, så hun tog en fejl 
forhindring, så uanset hvor mange 
fejl man har, så bliver man disket 
 Leo, Elisabeth og Bianca var 
der også om søndagen og blev vist 
også ret godt placeret. 
 I tredje løb skete der noget, 
som rystede os lidt. Elisabeth var 
på banen og havde et godt løb. 
Pludselig blev der fløjtet for disk, 
som ingen af os kunne se hvorfor. 
Dommeren havde fået øje på, at Kiki 
løb på tre ben, hvad hun jo tit gør. Elisa-
beth sagde det jo også til dommeren, 
men der var ingen kære mor. 

 Har hunden en forkert gang-
art eller noget andet, som kan ses, 
har dommeren ret til at diske hun-
den. Man skal påtale det ved til-
melding og have en attest fra dyr-
lægen på, at hunden ikke fejler no-
get. Sker der noget under løbet, og 
der ikke foreligger en attest, får 
dommeren skylden for, at han lod 
hunden løbe. Ligger der derimod 
en påtale og en attest, er det hæn-
deligt uheld. 

 Så husk på det, når I skal til stæv-
ne med jeres hund. 
 Det var helt igennem nogle strikse 

dommere, men det var jo også et løb, 
der placerede hundene til DM, så det 
kunne jo ikke hjælpe, de så igennem 
fingre med noget. 

 Alt i alt var det et godt stæv-
ne. Lærerig på mange måder. 
Man ser hvordan andre løber, man 
taler med andre og får måske nog-
le fif, som man kan gå hjem og 
træne bagefter. 
 Vil du ikke selv stille op, så 
prøv alligevel at komme og se et 
løb. Spørg, når der er noget du ik-
ke ved, det er det, du lærer af. 

Hilsen Betty Kristensen 
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 Ja..Man kan jo ikke sige an-
det end at det går godt for A-
hundene i DcH Thyholm. I skri-
vende stund ligger de som hen-
holdsvis nr. 1 og nr 5. Og det er 
vel og mærket på landsplan. Så 
jo, det kører godt for Helle, Claus, 
Kierli og Koda. De vinder og vin-
der, og er vel nogen af de mest 
stabile hundeførere i kreds 1, ja 
måske på landsplan.  
 Og hvad er det så de kan 
de to? For jeg kan allerede nu af-
sløre, at der ikke er tale om do-
ping af hverken hunde eller hundeføre- re, en speciel diæt eller store sponsor-

aftaler. Nææ.. Der er tale om 2 talent-
fulde hundeførere, der sammen med 
deres fantastiske hunde, og med op-
bakning fra familien er villige til at smi-
de næsten al deres fritid efter deres in-
teresse, DcH lydighed. 
 Jeg har det store privilegium at 
stå som træner for A-hundene sammen 
med Ina. Men lad mig slå en ting fast. 
Vores fornemmeste opgave er ikke at 
træne dem i traditionel forstand. Det er 
de bedre til selv. Opgaven går ud på at 
”bane vejen” så godt, det er muligt. Jeg 
booker f.x områder, som passer til de 
fokuspunkter, der er på ugens træning, 
og så har Helle og Claus på forhånd 
nøje overvejet, hvad de gerne vil have 
trænet/set på. Og det fungerer rigtig 
godt. 
 Noget af det, der bruges rigtig 
meget tid på, er træning i eftersøgning. 
Og her  har Helle og Claus valgt at gå 
lidt andre veje end de fleste af de hun-

Koda 

Kierli 

Af Lene Kjærgaard 
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deførere, de konkurrerer med. De har 
indlært øvelsen efter canismetoden, og 
har været grundige med alle delmo-
menterne. Der er ikke noget som helst, 
der ikke er gennemprøvet igen og igen 
med masser af belønninger 
(automatiseret), og det gør, at øvelsen 
hos dem begge er meget stabil. Modsat 
en del andre hunde, så føler Koda og 
Kierli sig aldrig snydt i eftersøgningen 
under en konkurrence, og det er en 
stor fordel. 
 Vi har døbt vores hold for ”Dream 

Team Thyholm”. Og det er ikke kun for-
di Helle og Claus slæber en masse po-
kaler hjem. Nej det er også, fordi vi fak-
tisk har fundet en god ”formel”, og fordi 
det fungerer godt på holdet. Og for mit 

(Fortsættes på side 31) 

Hadsund 
(her deltog Claus og Koda ikke ) 

Vesthimmerland 

Hjørring 
(her deltog Claus og Koda ikke ) 

Sydthy 

Hygge i Vesthimmerland 
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 Solen skinnede fra en skyfri him-
mel, så allerede hjemmefra lovede det 
godt for dagen. Helle  S. Betty, Kristian, 
Hanne og jeg drog nordpå for en dejlig 
aften sammen med vore kolleger i 
DCH. 

 Næsten 100 gode DCH’ere mød-
te op udenfor Ålborg Zoo, og snakken 
gik lystigt allerede før aftenen var i 

gang. 
Aftenen startede med spisning på re-
stauranten inde i haven, 100 menne-
sker skulle spise, forret, hovedret, des-

sert og kaffe på under  2 timer, et hårdt 
program, men det gik godt trods tids 
knaphed, og maden smagte dejligt, så 
glider den også hurtigere ned :) 
 Efter al den dejlige mad og drikke 
stod den på guidet rundvisning i zoo. Vi 

blev delt ind i tre grupper med hver vo-
res guide. Turen gik først til det sprit-
nye, og ikke endnu færdige rovdyran-
læg, de håbede dog de blev færdige 
før prinsen skulle indvie det nye anlæg 

17 dage senere :) men flot så det ud, 
man skulle nok tage derop engang for 
at se det færdigt med dyr og det hele. 

(Fortsættes på side 25) 

Altid hyggeligt at møde nogen, man 
ikke lige snakker med hver dag - 

- eller gamle konkurrencekammera-
ter 

Rød panda 

Af Leo Jepsen 
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 Vi fik mange sjove historier og vi-
den serveret fra vores guide, hun hav-
de arbejdet der i 20 år, så hun havde 
hørt og set meget. Bl.a. fik vi at vide de 
ved et uheld havde  fået lukket 2 isbjør-
ne sammen, som de ikke forventede 
kunne tåle at være i ”samme rum”,  dy-
repasseren holdt vejret, men alt gik 
godt, og det viste sig, at de har det su-
per godt sammen og er perlevenner. 
Nogle dage senere hørte jeg den offici-
elle historie, at de havde  forsøgt sam-
menføringen med vilje, og ikke et uheld 
med lågerne, lidt sjovt med baggrunds-
viden. 
 Vi fik set en masse dyr på turen, 
og vi fik i deres skoletjeneste  lov at rø-
re både slanger og skægagamer, en 
helt igennem dejlig oplevelse, jeg kan 
godt se hvorfor nogen kan fascineres 
af krybdyr. 
 Deres skoletjeneste betjener ca. 
8-9000 skolebørn og voksne hvert år, 
primært skolebørn, men også politifolk, 

soldater og firmaer. Skole-
tjenesten skal udbrede vi-
den til befolkningen om dyr 
og deres adfærd, og der får 
de lov at se og røre ved bå-
de levende og døde dyr. De 
har to lokaler, hvor det ene 
er beklædt fra væg til væg 
med alt fra vandrende pin-
de og kakerlakker, over rot-
ter og mus til Kongepython 
og Chinchilla. I det andet 
rum var der udstoppede 
dyr, skeletter og skind og 
pels. De ville gerne bl.a. 
fortælle børn at det ikke var 
nødvendigt at jage hugor-
men ved sommerhuset 
med en spade for at slå 
den ihjel, hugormen er ikke 

farligere end et kraftigt bistik, og hvis 
man skal dø af det, skal man fejle no-
get andet samtidigt, hugorme kan ikke 
dræbe hverken hund eller menneske 
med et bid, und-
taget hvis de har 
hjertelidelser el-
ler andre livstru-
ende lidelser, så 
lad det stakkels 
dyr gå. 
 Et vellykket 
arrangement, det 
gav en lyst til at 
arbejde endnu 
mere med dyr, 
end jeg allerede 
har, man fik helt 
lyst til sin egen lille zoo, (nej Helle, kat-
tekillinger tæller ikke med :) 

Helle er skam også til krybdyr. Mon hun overve-
jer at klikke sådan en? 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2012 FOR DCH THYHOLM  
 

 

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 
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 
01/01: BETALING AF KONTINGENT 
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 

 
SET OG SKET PÅ  

TRÆNINGSPLADSEN 
 

 At man kan bruge alt muligt 
”lækkert” som ekstragode guffer til træ-
ning er ældgammel regel. Nu er der jo 
bare det, at nogle hundeførere er finere 
på det end andre, ikke alle vil have nal-

lerne ned i f. eks. ”ugen-der-gik”. Forle-
den lagde formand Per spor til sin 
Beauty —  
 

iført latex handsker!! 
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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 Hanne T, Per og 
Bent Erik 25130973/25701225 

 Agility 2 Leo 61661991 

    

    

    

vedkommende så bliver jeg ligeså 
glad for de sejre, der har været under 
træningen på vejen mod triumferne, 
som når A-hundene og deres menne-
sker kører hjemad med endnu en po-
diepladsering ved en konkurrence. 
Og jeg tror at resten af medlemmer-
ne på holdet har det på samme må-
de.  At kunne nyde træningen og 
processen mod målet er bare så vig-
tig, når nu man har valgt at gå efter 
toppen. Og går efter toppen, det gør 
de, mine to dygtige hundeførere. Jeg 
er sikker på, at de når deres mål, for 
jeg ved hvor dedikerede de er. Jeg 
glæder mig til den fortsatte træning 
og til de kommende konkurrencer.  

 
Og pas bare på derude.. 

 
The dream team is coming.. 

(Fortsat fra side 22) 



    
A

dresselabel 

Deadline  
Er  den 15/2, 15/4, 15/6, 15/9 og 15/11 
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 
Marts, maj, juli, oktober og  

November 
 

Støt vore annoncører 
- de støtter os 

 

 


