
 
36. årgang Oktober 2012 

Nyd lige dette fantastiske motiv. Første- og tredjepladsen 
ved DM i A-klasssen til Helle og Claus fra DcH Thyholm.  
Vil klubben mon nogensinde overgå denne præstation? 
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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 

  
  4 Bestyrelsesmøde 7. juni 
  5 Bestyrelsesmøde 10. august 
  6 Nyt fra dommer– og  
 konkurreceudvalg 
  7 Trænermøde 
  9 Besøg fra Færøerne 
11 Venskabskonkurrence på Thyholm 
13 Aktivitetsmesse 
16 Resultater fra konkurrencer 

 
18 DM 2012 
26 Hvalpe og en skøn sommeraften 
29 Aktivitetsoversigt 2012 / 2013 
31 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. 7. juni 2012 hos Lene 
 Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Le-
ne, Betty, Helle, Karin og Kristian 
(husudvalg) 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
10/5  2012 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Ingen deltagelse fra Thyholm til kreds-
rådsmødet 13/6 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt 
Per har indhentet tilbud fra andet firma, 
her tilbydes trykning i farver til samme 
pris, som vi ellers skal give for sort/hvidt 
blad. Det blev vedtaget at prøve det nye 
firma. 
Stadigt fint regnskab. 
 
4. Foreningsaktiviteter (Midtpunktet) 
Leo, Bianca og Per planlægger. 
Kristian står for at få nogle til at arbejde 
med frit søg, Lene står for at få nogle 
klikkere med, Betty står for at få agility 
med. De 3 hold planlægger selv og 
meddeler snarest Per, hvad man er nå-
et frem til, og hvor mange deltagere, der 
bliver. 
 

5. Lokalkonkurrence samt Sct Hansfest. 
Per beder Bent Erik lave heks. 
Karin undersøger, hvor mange, der 
mindst skal være til at bestille grillpakke 
fra slagteren i Hurup, da vi er mange, 
der er Thisted til 
kreds/landskonkurrence denne dag. 
 
6. Ekstraordinær generalforsamling. 
Karin udformer ændringsforslaget.  
 
7. Nyt fra husudvalget. 
Kristian har undersøgt, hvad det vil ko-
ste at få lagt elektricitet ind. Det skulle 
kunne gøres for ca. 30000,-. Per fore-
slår radiatorer med ”timer”. Enighed om 
at arbejde videre med sagen.  
Per undersøger, om der skal ansøgning 
til kommunen.  
Lene undersøger, om der kan hentes 
penge hjem fra forskellige fonde. 
Karin undersøger regler for tilskud. 
 
Agilityskur sættes op d. 7. – 8. juli. Betty 
sørger for morgenbrød og frokost 
(frikadeller m. kartoffelsalat.) 
 
8. Eventuelt Næste måned + evt. PR, 
samt ændring til hjemmesiden 
Næste møde 9/8 hos Betty 
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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/8 2012 hos Betty 

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

Til stede var: Per, Hanne, Lene, Betty, 
Karin og Peter 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
7/6 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Efter kredsrådsmødet, hvor DcH’s for-
sikringer blev gennemgået, vil vi tjekke 
vores egne forsikringer. 
Det er ikke længere lovligt at bruge ka-
belstykker som genstande i apport, frit 
søg og spor. 
Der er dannet en ny DcH klub i kred-
sen: DcH Øland. 
Hundekørekort er tæt på at være fær-
digt. Arbejdsgruppen finpudser, så det 
kan fremlægges på næste HBmøde til 
endelig godkendelse. 
Kredsen afholder møde i Ålborg d. 27/8 
an. ”hvidbogen”. Per, Bianca og Hanne 
deltager.  
5/9 er der kredsrådsmøde, hvor dette 
også vil være på dagsordenen, her del-
tager Per og Bianca eller Hanne også. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt 
Stadigt fint regnskab. 
 
4. Foreningsaktiviteter (Midtpunktet) 
Det har p. gr. a. ferien været svært at få 
tilkendegivelse om deltagelse, men nu 
er det alvor, og  deltagernavnene sen-
des til Per. 
 

5. Strøm.  
Klubben har søgt kommunen om til-
skud, og får mandag d. 13/8 besøg af 
kultur- og fritidskonsulent ved Struer 
kommune, Søren Sørensen. 
Lene har undersøgt forskellige fonde: 
Det fornemmes, at der ønskes en detal-
jeret plan over arbejdet. Der forventes 
en behandlingstid på ca. 2 mdr. 
Man undersøger, hvordan der evt. kan 
hentes tilskud fra de midler, ”Døgneren” 
deler ud. 
 
6. Venskabskonkurrence – status 
Både bar/festudvalg, agility og lydighed 
mangler at få bemandingen på plads. 
4 dommere har lovet at komme og 
dømme lydighed, Peter dømmer agility. 
 
7. Nyt fra husudvalget. 
Agilityredskaber skal repareres inden 
venskabskonkurrencen. 
 
8. Eventuelt Næste måned + evt. PR, 
samt ændring til hjemmesiden 
Næste møde 6/9 hos Hanne. 
Lene har købt Walkie-talkies til A/E træ-
ningen. Klubben afprøver dem, før vi 
evt. køber dem af hende 
Bog om agilitytræning indkøbes. 
Helle S. og Claus har været på Canis-
kurser om klikkertræning af eftersøg-
ning. Begge har givet udtryk for, at det 
var meget givende og interessant, og 
de har prøvet nogle  
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Godt nyt fra konkurrence- og dommerudvalgene 
 Landsforeningens konkurrenceud-
valg og dommerudvalg har stukket ho-
vederne sammen og kommet med nog-
le gode ændringer til konkurrencereg-
lerne: 
 
Metaller 
KU/DU skal hermed indskærpe over for 
lokalforeninger mv., at metal 
ikke må forefindes i Apporter og gen-
stande. 
 
Vi har jo sommetider frostvejr i Dan-
mark 
 
Valgfrit ”Plads” 
Hundeføreren skal ikke længere inden 
øvelsens start, meddele at 
hunden bakker på plads. Det er valgfrit 
for hundeføreren i alle øvelser 
der afsluttes med en plads, om hunden 
slutter ved at gå bag om føreren 
eller bakker på plads. 
 
Hvor mange hundeførere har ikke i 
årets løb glemt at sige til dommeren. 
”hunden bakker på plads” - og er efter-
følgende blevet fratrukket i point for no-
get, som overhovedet ikke har med 
hundearbejde at gøre, kun med føre-
rens hukommelse. 

Højde på Springbræt 
Højden på springbræt sættes i alle klas-
ser til samme højde, og LKU har beslut-
tet at det skal være som C og B spring, 
altså 1 meter i højden med sider på 1,5 
meter. 
 
Det betyder altså, at A og E springbræt- 
tet skal kortes ned. Når man tænker på, 
at det netop disse 2 klasser drejer sig 
om meget ”voksne” - af og til ældre 
hunde, så kan dette kun modtages med 
glæde. 
 
Belønningsfeltet i C klassen 
Belønningsfeltet i c-klassen skal frem-
over placeres centralt i øvelsesområdet, 
således at hundeføreren har mulighed 
for at bruge det, efter hver øvelse ved  
dommerholdet. 
 
Nu kan hundeførerne i C klassen altså 
belønne deres hunde efter f. eks. en stå 
øvelse, inden de ved samme dommer-
hold eksempelvis skal have sdi-
øvelsen. 
Dejligt tiltag for de nye og lidt mindre 
øvede konkurrenceførere. 

Hanne Kristiansen 
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Fremmødte: Hanne, Ina, Per, Leo, Bent 
Erik, Hanne T, Kristian, Helle N, Lene, 
Helle S, Mette, Claus og Betty. 
Der var enighed om, at det havde været 
en god tur til Ålborg. Man ville gerne ha-
ve set fodringen af dyrene.  
Helle Noer kunne fortælle lidt om agility 
træning i Lemvig. Det var muligt at del-
tage, både med og uden hund. Først 
var der teori. Her fik man viden om, 
hvordan man læser en agilitybane. Bag-
efter var der praksis. Det gik godt… Ef-
terfølgende har Lemvig og Thyholm talt 
om fælles træning.  
Lene fortæller, at klikker uddannelsen 
går godt. Deltagerne har meget forskel-
lig baggrund.  
Claus og Helle har i sommer været på 
ClickerCamp. Canis kursus. Helle og 
Claus var på hver sit hold. Cecilie Køste 
der er medstifter af Canis var med som 
instruktør. Det var en super god træ-
ning. Vejret var ikke så godt. Men det 
ændrede ikke ved noget. Alle fik lige 
meget tid. Det var meget forskellige 
hunde. Der blev anvendt forskellige løs-
ninger. Helle mener, at det er det bed-
ste kursus hun har deltaget i. Det var 
organiseret, struktureret og alle fik pro-
fessionel evaluering.  
Det overvejes nu, hvordan denne viden 
kan bruges i klubben. På A holdet mod-
tages gerne hundeførere med lyst til ef-
tersøgnings træning. Dog er betingel-
serne for deltagelse, at man hjælper an-
dre med deres hunde. Vi kunne afholde 
en dag, hvor der bliver mulighed for at 
prøve. Måske kunne det få flere i klub-
ben til at deltage.  
Indkøb af slalom udstyr. Der rykkes for 
levering! 
Klubben deltager ved foreningsmessen 

i midtpunktet. Der aftales praktiske ting. 
Parkering, mad osv.. 
Hundepsykologen Anders Hallgren hol-
der foredrag. Lige en reminder – hvis 
man vil tilmelde sig rettidigt. Husk også 
Tranum kurset næste år. Det er første 
weekend i januar.  
Lørdagstræningen blev planlagt. Der 
bliver skiftende trænere på familiehol-
det. Klikker holdet vil også træne andre 
steder i løbet af vinteren. Hvalpe holdet 
er ikke fyldt. Så der er som regel plads 
til nye små ”nuttede vapser”.  Se i øvrigt 
oversigten med trænere og tidspunkter 
andet steds.   
Hanne T. har været til stor hjælp på 
hvalpe holdet. Fra nytår går Hanne på 
barsel.  
Flere forslag drøftet vedr. træner week-
end. Helle S. forespørger ved Nina Krü-
ger hvad hun evt. kan vil byde ind med. 
Der er også et ønske om, at vi alle skal 
prøve noget nyt. Måske Rally? Mille fra 
Holstebro kunne måske være instruktør 
en enkelt dag. John Bermann kunne 
også komme og lave mental test af hun-
de. Vi er enige om, at en weekend godt 
kan indeholde 2 forskellige indslag. Ikke 
2 dage med Rally.  
Næste møde 17/1 2013.  
Mette fra agility holdet begynder på træ-
ner uddannelsen efter nytår. 
Hanne fortæller at hundeførere fra Fæ-
røerne ønsker, at komme på besøg i 
september. Træning planlægges.       
         
 

Trænermøde august 2012 
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Del dine oplevelser med  
Hundepostens læsere 

 
 

Send dine billeder og sjove oplevelser 
med din hund til hundeposten, så vi 
alle kan dele din glæde ved at have 
hund. Det kan også være vitsen som 
du grinede mest af - det eneste vi for-
langer er at det har noget med ”hund” 
at gøre! 
Send det til en af os i redaktionen. 
Adresserne kan du se forrest i bladet. 

    
Hundeposten i farver 

Har du lyst til at få Hundeposten i far-
ver, så hent den elektroniske udgave i 
PDF-format på klubbens hjemmeside: 
 

http://www.dch-thyholm.dk 
 
God fornøjelse 

Red. 

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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 Igen i år var der en ”delegation 
fra Færøerne på besøg i Danmark. 
 Denne gang havde forman-
den, Fríðhild Debes, taget 6 andre 
DcH’ere med herned. De var her i 
en uge, og de var rundt i landet for 
at se/lære hundearbejde på mange 
fronter, f. eks. Nordisk spor, agility-
konkurrence og IPO. 
De havde også ønsket at besøge 
Thyholm for at lære noget mere om 
klikkertræningen, og det var en stor 

fornøjelse for os at tage imod dem en 
fredag formiddag, dagen før de skulle 
rejse hjem igen.  
 Det var en flok trætte hun-
defolk, der kom, de var ved at væ-
re mættede af en uges indtryk og 
lærdom. Men de var opsatte på at 
prøve noget med en klikker på 
egen hund. Helle lærte fra sig, og 
også Kristian og jeg fik lov at 
hjælpe  med lidt indføring i klikker-
mysteriet. Det lykkedes at få givet 
nogle gode råd, så det ”rykkede” 
for nogle af dem med det samme. 

 
 Efter en firetimers tid drog 
de af sted igen. De virkede meget 
taknemmelige, og vi var taknem-
melige over at have været sam-
men med dem og have  fået lidt 
mere viden om, hvilke forhold, de 
arbejder under. De har ingen træ-
ningsplads, må ikke træne på 
sportspladser, har ingen eftersøg-
ningsmuligheder. Der skal entusi-
asme til at starte sådan en for-
ening op. Det afføder stor respekt 

for disse ildsjæle. 

Af Hanne Kristiansen 

Fríðhild Debes,  
Formand for DcH Færøerne 
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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 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 
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DcH Thyholm 
 

Venskabsdyst på Thyholm 
 

DcH Thyholm havde 15/9 inviteret ven-
skabsklubberne i Thisted, Han Herred, 
Morsø og Sydthy på venskabsdyst i ly-
dighedsklasserne og i agility. 
Fra Thyholm deltog i lydighed 7 hunde, 
og de lavede gode resultater, de fem fik 
oprykningspoint. 
 
 
 

Resultater:  
 
Ny C. (7 deltagere, max 100 p)) 
1. Gitte Nielsen med Ayla, Han Herred 95,25 p. 
2. Tom Klindt med Cocio, Han Herred 91,85 p. 
3. Tony Skjernø med Molly, Sydthy  89,25 p. 
 Jeanette Ryevad med Cato, Thyholm 47,50 p. 
 
C (14 deltagere, max 150 p.) 
1. Betinna Holm med Nova, Thisted  145,00 p. 
2. Anette Madsen med Kansas, Thisted 140,25 p. 
3.  Hans Arne Hansen med Louis, Morsø 132,10p. 
 Robert Dumitru med Nero, Thyholm 131,25 p. 
 Bianca Rothmann med Tani, Thyholm 126,35p. 
 Maj-Britt Mathiassen med Buller, Thyholm 
 122,90 p. 
 Anne Olesen med Coco, Thyholm 113,65 p. 
 Hanne Thiesen med Sille, Thyholm 113,00 p. 
 Maj-Brit Damsgaard med Bella, Thyholm 
 100,15 p. 

(Fortsættes på side 12) 

Eneste Thyholmer, som opnåede pokal, var Leo, der fik en 2. og en 3. plads med 
sine hunde Lassie og Freja. 
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Flügger 
Farver 

B  (2 deltagere, max 200 p.) 
1. Karin Høegh med Silas, Thisted        164,30 p. 
2. Benny V Larsen med Gaffa, Thisted 130,80 p. 
 
A (2 deltagere, max 300 p.) 
1. Kurt Jensen med Hobby, Thisted       281,10 p. 
2. Britta Kornum med Kvik, Han Herred 244,20 p. 
 
Agility/spring øvet 
1. Leo Jepsen med Freja, Thyholm  0 f. 
2. Leo Jepsen med Lassie, Thyholm    32,74 f. 
 

Åben agility/spring: 
1. Tanja Klemmensen med Bellis, Thisted 0 f. 
2. Leo Jepsen med Lassie, Thyholm  9,59 f. 
3. Leo Jepsen med Freja, Thyholm 10 f. 
 
Agility begynder 
1. Tanja Klemmensen med Bellis, Thisted 0 f. 
2. Charlotte Knattrup  med Kvik, Thisted 5 f. 
 
Spring begynder 
1. Charlotte Knattrup med Kvik, Thisted 0 f. 
2. Tanja Klemmensen med Bellis, Thisted 0 f. 
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  ”Midtpunktet” var i efteråret 
rammen om en aktivitetsmesse, hvor de 
forskellige fritidsaktiviteter havde mulig-
hed for at fremvise, hvad man evt kan 
få fritiden til at gå med.  
 Naturligvis var DcH Thyholm også 
med, og vi havde lånt flag og telt fra 
Landsforeningen.  
 Vores stand nød stor interesse fra 
de fremmødte, og enkelte ville gerne 

prøve at lave noget med egen hund el-
ler med en af vore hunde.  
 Det var en god dag med masser 
af miljøtræning for vore hunde, og for-
håbentlig god reklame for DcH Thy-
holm. 

Hyggestund mellem strabadserne 

Formanden og hans hund lavede et 
”stunt”  -  de genfandt dog begge 

hurtigt balancen igen. 
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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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Klasse 

 
Sted 

H
jørring 

31/03 

B
jerringbro 

1/4 

S
ydthy 

21/04 

Vesthim
-

m
erland 

28/04 

H
adsund 

05/05 

Lindholm
 

12/05 

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

Jeanette Ryevad       

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

Anne Olesen / Coco   92,9    

Hanne Thiesen / Sille       

Maj-Brit Damsgaard / Bella       

Maj-Britt Mathiassen / Buller       

Robert Dumitru / Nero       

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

Christina Ejlersen / Teddy       

Hanne Kristiansen / 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 

Bianca S. Rothmann       

Resultater fra konkurrencer 



17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

H
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erred,  
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Thyholm
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Lokal 16/6 

Thisted 
23/06 
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113,65 
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100,15 
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131,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

       126,35 
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261,65 
Dan-

marks-
mester 
242,8 
3. pl.. 

S
ydthy 

Vensk.  6/10 

 

 

 

110,75 

93,2 

 

 

111,6 

102,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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 Grindsted/Billund var i år værter 
for DM i DcH. Det blev afholdt 22. og 
23. september, og DcH Thyholm havde 
2 hundeførere med.Helle Sakariasen 
med Kierli og Claus S. Jepsen med Ko-
da skulle repræsentere vores lille klub, 
begge i A-klassen. De lå som hen-
holdsvis nr. 1 og nr. 2 på landsplan, da 
resultaterne var gjort op inden DM, så 
vi havde 2 gode kandidater til en podie-
placering at sende afsted, og de var al-
le 4 i topform, havde fået nyt superflot 
DM sponsortøj og var godt forberedte. 
Men sådan en weekend kan alt ske, så 
spændingen var stor inden vi tog af-
sted. 
 Lørdagens program var ens for 
Helle og Claus, dog i omvendt række-
følge. Så de tilbragte dagen i skoven 
med frit søg, halsgivning for død gen-
stand og eftersøgning. 
 Halsgivning for død genstand gav 
fuld point til begge ekvipager. 
Eftersøgningen gav 9,3 løbearbejdet, 
10 for den let skjulte og 8 for den skjul-
te figurant til Helle og Kierli, og 6,8 for 
løbearbejde og fuld point for figuranter-
ne til Claus. 
 Og så til frit søg. Det skulle vise 
sig at blive en af de mest omdiskutere-
de øvelser i hele weekenden, og ikke 
for det gode. Hunde og hundeførere 
gjorde skam hvad de kunne, men et felt 
med masser af vand, grøfter og knæ-
højt græs gjorde arbejdet for hundene 
direkte farligt. Så med rigtig hårdt arbej-
de og 3 genstande til Helle og Kierli og 
2 genstande til Claus og Koda, kom de 
derfra med både fine point og 2 hunde, 

der stadig var fit for fight. Så heldige 
var det ikke alle, der var.Ialt 4 hunde 
var i stand til at finde alle 3 genstande, 
og flere kom derfra med kun 1. Ikke 
sædvanligt til et DM i A-klassen, og det 
vidner om de urimelige forhold. 
 2 meget trætte ekvipager var nu 
færdige med lørdagens program, og 
det var tid til at snakke, hygge og frem 
for alt få lidt søvn inden søndagens 
program. 
 Spor og stuedressur var på søn-
dagens program. Helle og Kierli starte-
de med stuedressur og fri ved fod, som 
gav ”fuld skrald”. I stå-sit-dæk missede 
de deres stå, mens apport og spring 
gav lutter 10-taller.  Fremadsendel-
sen gav desværre ikke point af sig, 
men gruppedæk var fin. Så var Helle 
færdig på pladsen og kørte ud til deres 
sidste øvelse, der var spor. Det klarede 
de til flotte 9,6 og 10 for genstande. Så 
var Helle færdig, og vi stiller over til 

(Fortsættes på side 19) 

Af Lene Kjærgaard 

Claus og Koda i fri ved fod 
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Claus ;-) 
 Claus og Koda startede på 
spor.Koda gik fint, indtil de kom til spid-
sen, hvor han havde meget svært ved 

at finde det rigtige spor. Efter at have 
arbejdet meget hårdt fandt han endelig 
noget, og fik den sidste genstand. Men 
Claus undrede sig over vinklen på spid-
sen, og påtalte det overfor dommerne. 
Efter en del snak og et tjek af spidsen 
måtte dommer og sporlægger indrøm-
me, at spidsen ikke var 60 grader, som 
den skulle være, men nærmere 20 gra-
der.Så de gik derfra med 8,2 og 9,5 for 
genstande. Så var der stuedressueren 
tilbage. 
 Tilbage på pladsen gav fri ved fod 
et 8-tal.I stå-sit-dæk røg der en stå, 
mens fremadsendelsen gav flotte 10 
point. Apport gav 8/10 og spring 9,4 po-

(Fortsat fra side 18) 

(Fortsættes på side 21) 

Kierli i gruppedæk 
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Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

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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int. Med den afsluttende gruppedæk, 
der gav et 9-tal, var Claus færdig. 
 Nu var der kun ventetiden tilbage. 
Vi prøvede at finde ud af, hvordan vo-
res kære A-hunde og deres førere lå i 
feltet, men det var svært at få de an-
dres point at vide. Det blev mest til: det 
gik fint, det gik mindre godt, det gik ok 
osv….Så vi måtte vente! 
 Efter en næsten endeløs venten 
blev spændingen udløst. Helle og Kierli 
kan kalde sig danmarksmestre 2012 i 
A-klassen, og Claus og Koda kunne 
også hoppe op på podiet som vindere 
af 3. pladsen. 
 Nu bliver det svært. For jer, der 
ikke var tilstede i Grindsted den søn-
dag eftermiddag, så er det meget svært 
at forklare den stemning og glæde, der 
herskede, da det utrolige, men også 
fortjente, resultat var en realitet. Der 
var heldigvis mødt mange Thyholmere 

op, og de var ikke just stille og roli-
ge..Der blev jublet, hoppet og krammet 
til den store guldmedalje, og det var 
fantastisk. DcH Thyholms bedste resul-
tat nogensinde til DM blev fejret med 
champagne og sjældent har det smagt 
så godt. 
 Køreturen hjem mod klubhuset 
på Thyholm var lidt svær pga at arme-
ne simpelthen bare ville op over hove-
det i jubel, men det flotte resultat blev 
afslutningsvis fejret i vores lille klubhus, 
og endnu flere var mødt op for at gratu-
lere de to dygtige hundeførere og de-
res superhunde. Så kunne Helle og 
Claus endelig køre hjem efter velover-
stået arbejde. 
 Til allersidst vil jeg gerne endnu 
engang sige tillykke til Helle og 
Claus.Det er bare så flot, og jeg ved at 
det er fortjent. Og til Kierli og Koda. 
Godt gået, I to superhunde, jeg vidste 
at I kunne gøre det ;-) 

(Fortsat fra side 19) 
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DM 2
Stemningsbilleder fra e

Indmarch  -  en st
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2012 
en fantastisk weekend 

torslået oplevelse 
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Hvalpe  -  
somme
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og en skøn  
eraften 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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Husk at fodre Ulven! 
 
En gammel indianer fortalte sine 
børnebørn,  
"I ethvert liv er der en frygtelig 
kamp, en kamp mellem to ulve.  
Den ene er ond:  
Den er frygt, vrede, misundelse, 
grådighed, arrogance, selvmedli-
denhed, nag og bedrag. 
Den anden er god:  
Glæde, ydmyghed, tillid, gavmild-
hed, sandhed, blidhed og medfø-
lelse" 
Et af børnene spurgte: " Bedstefar, 
hvilken ulv vinder?" 
Den gamle så ham i øjnene og sva-
rede: "Den, du fodrer!" 

AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2012 FOR DCH THYHOLM  
 

 

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 

Sådan er DcH folk jo! 
 

Da vi lørdag d. 22/9 kørte fra DM’s P 
plads, opdagede vi en papirlap ved vin-
duesviskeren. 
Der stod: 
“Bakkede ind I din bil. Tror ikke, der 
skete noget, men hvis der er noget, så 
ring til mig” - efterfulgt af et mobilnr. 

 
 
 
Der var ikke sket noget, men jo, jeg 
sms’ede til nummeret for at sige tak 
fordi han (Frederik fra Silkeborg) havde 
været ærlig. 
Tænk, hvis alle var sådan! 
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Lørdagstræning fra d. 29/9 2012 - 23/3 2013 

  HOLD TRÆNERE Tlf. 

Lørdag Kl. 12.30 Ny C og C og B Kristian 
Hanne 

40276592 
20462592 

 A Lene 
Ina 

25629281 
60930558 

 Familieholdet 
Inge 
Leo 

Betty 

25130973 
61661991 
29730510 

 Agility 1 
Helle J. 
Betty 
Mette 

42161391 
29730510 
24657118 

Lørdag kl. 14.30 Hvalpe 
Hanne T 

Per 
Bent Erik 

21437544 
25701225 
20418183 

 Klikkerhold Helle S. 97861215/20301215 

 Agility 2 Leo 61661991 

SMS’er 
Ja, klubben har sendt Lene på et dyrt ca-
nis—klikkerinstruktør—kursus, men efter 
alt at dømme får hun da noget ud af det. 
Og så gør klubben det helt sikkert også. 
Her er, hvad hun skrev efter en kursusdag: 
 
”Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst 
har fået skovlet så megen læring ind på 
en dag. Dagens emner var flyd og kri-
terieplaner, og vi elskede hvert minut. 
Jeg var ikke i nærheden af at være til-
freds med vores praktiske del i dag, så 

der venter hårdt arbejde. Til næste 
gang skal vi endnu engang lære 3 nye 
færdigheder, men denne gang skal vi 
vise dem med flyd på. Ud over det skal 
vi have shapet en ny adfærd. Sui er 
voldsom træt både på grund af varmen, 
men især på grund af at hundene i dag 
var på ca. det halve af tiden. Bl. a. fik vi 
tjekket flyd blandt andre hunde og med 
Catja (instruktør, red.) løbende rundt 
syngende og larmende med dåser….” 
 
(Lene Kjærgaard 11/8 2012) 



    
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 
 

 


