
 
36. årgang November 2012 

Kredsvinder i A-klassen 2012: Thyholm 
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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 

29730510 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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  5 Dagsorden til generalforsamling 
  6 Formandens beretning 
  7 Et år er gået 
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13 Pakkefest 
16 Resultater fra konkurrencer 
19 Forskel på hunde og menesker 
20 Eftersøgningsopgave 

 
21 Lokalkonkurrence 
22 Resultater fra lokalkonkurrence 
23 Årets hunde 
25 Aktivitetsoversigt 
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. 4/10 2012 hos Karin 
Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Le-
ne, Betty, Helle, Karin og Peter (sup.) 
  
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
6/9 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Kredsen mangler sporlæggere. Man 
kan deltage i et dagskursus, hvorefter 
man er B-sporlægger. 
Kredsen mangler ligeledes dommere, 
og her har man indført begrebet 
”Dommer for en dag”. Her kan interes-
serede prøve at være med og se, hvad 
det indebærer at være dommer. 
DcH er med i en landsdækkende kam-
pagne om at blive set i mørket, det dre-
jer sig om både hund og fører. Kampag-
nen hedder ”Oplyst” og kan ses i TV ud-
sendelsen OBS 
  
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt, stadigt fint regn-
skab. 
Kommunen har bevilget 10000.- til 
hjælp til at vi kan få lagt strøm ind. 
Vi har endnu ikke hørt fra Tuborg-
fonden. 
 
4. Generalforsamling 2013 
Dagsorden gennemgået og tilrettet. 
 

5. Store Hundedag – Humlum Camping 
Helle oplyste at Humlum Camping agter 
at afholde en dag for alle hundeinteres-
serede. 
Det skal løbe af stabelen St. Bededag, 
d. 26/4 2013.  
DcH Thyholm agter at deltage med bå-
de lydighed, eftersøgning og agility. 
Overordnet tovholder: Helle 
Agility: Betty 
Eftersøgning: Kristian 
Lydighed: Helle 
Det vil være god reklame at låne DcH’s 
telt og banner igen. 
 
6. Nyt fra husudvalget  
Vi skal have grus i vejen inden vinter. 
Der skal lægges vandrør ned samtidig 
med at vi får lagt strømkabler, da DcH 
Thyholm’s næste store ønske er at få 
lagt vand ind. 
Per undersøger sagen nærmere. 
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Næste møde hos Bianca d. 29/10 
 
8. Eventuelt 
Uacceptabelt, at Familiehunden har 
skiftende trænere. Man prøver at finde 
en løsning på problemet ved næste 
trænermøde. 
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Dagsorden til
Generalforsamling i Thyholm DcH  

25. januar 2013 kl. 19.00 
 

1.  Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup   

2.  Formandens beretning. 

3.  Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 

4.  Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.  

  Bestyrelsen foreslår, at kontingent forbliver uændret. 

5.  Indkomne forslag.  

6.  Valg af formand. Formanden er ikke på valg  

7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Helle, Hanne og Karin  

 (Karin modtager ikke genvalg)  

8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Hanne T og Peter 

9.   Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming og Tove. (begge modtager genvalg)  

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

11. Valg af arrangement udvalget. På valg er Inge og Per, (modtager ikke genvalg) 

12. Valg af Kantineudvalg, på valg er: Hanne og Kristian  

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

14. Valg af hus udvalg. På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 

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

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

17. Eventuelt. 
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Formandens beretning 2012 
I sidste års beretning skrev jeg med 
stolthed, at DcH Thyholm skrev historie 
da Helle S. blev Danmarks mester i B-
klassen, og jeg troede måske ikke, at 
det var helt muligt at fordoble historien i 
år igen, men ikke mindre end 2 hunde-
førere kom på skamlen, og denne gang 
i A-klassen, nemlig Helle S. som nr. 1 
og Claus J. som nr. 3 
 
Og igen i år måtte formanden tørre nog-
le ”få” glædes tårer væk, og vi kan alle 
være stolte at være en del af klubben. 
 
Et kæmpe stort tillykke med de flotte re-
sultater, I begge fik, og Helle, Kredsme-
ster blev du også i år, samt I sørgede 
for at vi blev klubmestre i A-klassen, og 
der var laaaaaangt ned til de nærmeste, 
så godt gået og vi ved alle, at I har 
kæmpet og arbejdet hårdt, men I kunne 
ikke have klaret det uden den store 
hjælp af jeres trænere Ina og Lene, så 
godt arbejdet til jer også. 
Så må vi se hvad E-klassen bringer i 
2013. 
 
Der blev endvidere vist mange andre 
gode resultater i årets løb, både på ven-
skabs- og lokalplan, og stort tillykke til 
jer også. 
 
Venskabspokalen lagde tæt i år, men vi 
kommer igen, både AG og Lydigheds-
mæssigt.  
 
Alle som har haft et tillidserhverv i klub-
ben har ydet deres bedste igen i år, og 
har til dags dato formået at skabe de 
rammer, som skal til for at drive klub-
ben, og som er med til at give klubben 
det ry, at det er klubben, som er værd at 

træne i, uanset hvad der ønskes trænet 
i, men vi skal holde for øje, at ingen bli-
ve svigtet, uanset holdet. 
 
Vi har nu kørt løbende optagelse af de 
nye hvalpe i ca. 1 år, og jeg tror det er 
det rigtige, vi har gjort. Det er det, jeg 
hører fra de nye hundeførere, som 
kommer der, og de forsætter også på 
nogle af de andre hold, og det munder 
selvfølgelig også ud i, at de har betalt 
for året ud. Så må vi så håbe, at de er 
blevet så meget bidt, at de forsætter, for 
det er dem vi skal have de nye trænere 
eller udvalg fra, til at overtage, når der 
skiftes ud i både udvalg og trænersta-
ben, for hvis ikke vi har nogle af dem, 
kan klubben ikke drives. 
 
Vi er nu på vej til komme ind i det 20 år-
hundrede, nemlig ved at vi skal have 
strøm, ja rigtig strøm, så vi ikke først li-
ge skal have fundet den lånte genera-
tor. Hermed en tak til Christian Od-
gaard, som har lånt os generatoren og 
ja, den lånte vi, idet vi i foråret fik stjålet 
vor egen, og det var, som man på godt 
jysk siger det, rigtig træls. 
 
Vi planlægger også at gøre klar til at få 
vand lagt ind, idet vi lægger rør ned 
sammen med strømkablerne, så det 
meste gravearbejde er gjort når vi en-
gang får råd til det. 
 
Agility er også kommer godt med, med 
deres nye hus, så det er noget nemme-
re at trække/skubbe vogne frem og til-
bage med alle redskaberne på. 
 
Tak til teamet som brugte dagen på bå-
de samling af hus, malearbejdet samt 
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rengøringen.  
 
Vi har den store glæde, at vi kan sende 
ikke mindre end 3 medlemmer på træ-
neruddannelsen i 2013, nemlig Anne 
Olesen (lydighed), Mette Olesen og 
Betty Kristensen (begge agility) og vi 
har brug for jer, så få lært noget nyt, 
som kan deles med os andre trænere, 
god kursus forløb.  
 
Opsynet i Midtpunktet, er en tilbage-
vendende begivenhed, hvor både gam-
le og nye medlemmer mødes på tværs. 
Og så kunne man se juleudstillingen i 
ro og mag, uden alle de andre fortrav-
lede mennesker. 
 
Den afsluttende skovtur i Klosterheden 

2011, blev endnu engang en god tur, 
og vejen gik heldigvis forbi julemanden 
og hans kone, som igen havde lidt godt 
til maven klar til os, og dem siger vi 
selvfølgelig også tak til. 
 
Jeg ved at mange bruger utrolig meget 
tid i og for klubben, også selvom man 
ikke er medlem, det vil jeg gene takke 
jer for. 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg plejer at si-
ge, at alle som yder et stykke arbejde i 
foreningen, gør det frivilligt og så skal 
det også være sjovt, for lønnen er jo at 
se glade og tilfredse medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 

Et år hvor vi har haft mange gode stun-
der på træningspladsen og i klubhuset, 
et år der ikke mindst har budt på man-
ge flotte konkurrenceresultater, især 
vore to A - hunde har gjort det exceptio-
nelt, en præstation som har givet gen-
lyd over hele kredsen. Jeg kan også 
mærke der er ”kunder” der har læst el-
ler hørt om de to guldklumper! Mange 
andre har sat nye personlige rekorder, 
hvor nogle har oplevet at blive belønnet 
med præmier for det flotte arbejde. Vi 
har oplevet mange søde hvalpe igen-
nem hele året, ført af ansvarsbevidste 
og dygtige hundeførere, dejligt at vi nu 
ser så mange helt små hvalpe, de er 
super nuttede, og uspolerede ☺ 
Tak til alle trænere, som stiller op til 
hver eneste træning. Godt der er så 
mange der brænder for hundearbejdet 
at de gider bruge så mange ulønnede 
timer på at træne andres hunde, inkl. 

fører.  Hver eneste træner yder, efter 
min overbevisning, det maksimale, og 
mere kan vi vil ikke forlange. Jeg ved 
godt der er forskel hvis man måler i ti-
mer, men jeg håber alle yder det de 
selv brænder for, og kan overkomme, 
arbejdet skal helst drives af lyst og 
glæde. 
Vi har lige afholdt lokalkonkurrence, jeg 
var af åbenlyse årsager mest lokalise-
ret omkring agilitybanen, en af de bed-
ste konkurrencedage jeg har oplevet i 
klubben, udover at begge mine hunde 
næsten løb over evne, så var det en 
utrolig hyggelig dag, udover at der blev 
snakket en masse agility, så blev der 
drillet og grinet så meget at det var en 
fryd, sådanne dage giver lyst til mere 
☺. 
Tak for et godt år, håber vi ses alle 
sammen næste år. 
 Leo 

Et år er gået 
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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. 

    
 
Du kan også hente 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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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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 DcH Frederikshavn var d. 13/10 
vært for sidste kredskonkurrence. Her 
skulle kredsvinderen o g kredsmesteren 
kåres, og Thyholms føring i A klassen 
kunne ikke røres.  
KREDSMESTER bliver den hundefører, 
der opnår flest konkurrencepoint i 3 
konkurrencer inden for samme kalen-
derår. Her var Helle Sakariasen og Kier-
li klar vinder med i alt 38 point, nærme-
ste konkurrent, Alfred Nielsen fra Hjør-
ring havde samlet i alt 16 point, og som 
nr 3 i klassen kom Claus Jepsen med 
Koda fra Thyholm, som havde samlet 
13 point.  

KREDSVINDER i klasserne bliver den 
lokalforening, der opnår flest kredspoint 
inden for samme kalenderår. Her havde 
Helle og Claus i alt samlet 51 point mod 
nærmeste konkurrent, Hjørring med 19 
point. Det skal lige nævnes, at DcH 
Thyholm har i alt ca. 65 medlemmer, 
Hjørring har ca. 400 medlemmer. Hjør-
ring har i årets løb haft 8 hunde i kon-
kurrence i A klassen, fra Thyholm har 
kun deltaget Helle og Claus. 
Det er første gang nogensinde, at Thy-
holm bliver kredsvinder i denne fornem-
me klasse. Sidste år var vi kredsvinder i 
B klassen, også p. gr. a. Helle og Kierli. 

Kredsvinder i A-klassen 2012: Thyholm 
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Maj-Britt Mathiassen og Buller var i il-
den i C klassen, de jagtede den sidste 
oprykning til B klassen. De nåede det 
desværre lige nøjagtigt ikke, selvom 

Buller halsede for første gang til en 
konkurrence. I stedet missede de et par 
stuedressursøvelser, og de endte på 
107,3 point. 

Helle kåres til kredsmester 2012 

Selve konkurrencen på dagen var no-
get af et antiklimaks for både 
Helle og Claus oven på trium-
fen ved DM. 
Resultater fra dagens konkur-
rence 
1. Jan Hansen med Blackie, fra 
Svenstrup 289,90 point 
2. Helle Sakariasen med Kirli, 
fra Thyholm 274,35 point 
3. Anders Kallestrup med Ty-
son, fra Vesthimmerland 
267,40 point  
Claus Jepsen med Koda fra 

Thyholm 237,10 point 
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Flügger 
Farver 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 
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PAKKEFEST 

 
efter generalforsamlingen. 

 
Prøv lykken! 

 
Køb nogle pakker for 10,- stykket,  

overskuddet går ubeskåret til 
DIN klub. 

 
 
 

Du er velkommen til selv at tage nogle  
pakker med,  

værdi mindst 10,- 
 

Bare brug fantasien! 
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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 

H
an H

erred,  
Vensk.19/5 

Vejle 
9/6 

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

Jeanette Ryevad         

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       96,6 49,5 

Bianca S. Rothmann         

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

        

Christina Ejlersen / Teddy         

Lene Kjærgaard / Gaia         

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   

Hanne Kristiansen / 
Frankenstein         

Resultater fra konkurrencer 

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

Lokal 16/6 

Thisted 
23/06 

Å
lborg  

25/8 

Vejle 
2/9 

D
ronning-

lund 
8/9 

Thyholm
 

Venskab 
15/9 

D
M

 G
rind-

sted/B
illund 

22-23/9 

S
ydthy 

Vensk.  6/10 

Frederiks-
havn 13/10 

         

     47,5    

         

     113,65  110,75  

129,75 106,15    113  93,2  

129,90 112,85    100,15    

116     122,9   107,3 

 105,35    131,25  111,6  

     126,35  102,5  

         

122,50         

122,75         

         

257,75 256,85 271,5  284,7  

261,65 
Dan-

marks-
mester 

 274,35 

252 256,45 219,7 275,25 277,25  242,8 
3. pl..  237,10 

Thisted 
Venskab 
27/10 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

Thyholm
 

Lokal 17/11 

 

 

 

131,85 

138,75 

107,00 

128,85 

 

 

 

 

 

 

262,25 

256,40 

          123 
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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 

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 medfølel-
se" 
Et af børnene spurgte: " Bedstefar, 
hvilken ulv vinder?" 
Den gamle så ham i øjnene og sva-
rede: "Den, du fodrer!" 
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Chokolade: 
Er en af de store syndere. Og lige så 
lækkert det er for os, lige så farligt er 
det for hunde. Chokolade indeholder 
stoffet theobromine, som hunden kan 
dø af, hvis den spiser det i større 
mængder. Jo mørkere chokoladen er, 
desto farligere er den. 30 gram choko-
lade er nok til at slå en hund på 15 kilo 
ihjel. Theobromine får hundens hjerte 
til at slå meget hurtigere og kan føre til 
hjerteanfald. Stoffet kan også irritere 
mave-tarm-kanalen og give maveblød-
ninger, der kan være så voldsomme, at 
hunden kan dø i løbet af nogle få dage. 
 
Rosiner og vindruer: 
Kan give hunden alvorlige nyreproble-
mer, som kan føre til nyresvigt og der-
med være dødelige. Hvilke stoffer der 
ødelægger nyrerne, er ikke helt afdæk-
ket. Den giftige dosis er fra én til otte 
rosiner eller vindruer pr. kilo kropsvægt. 
Det er ikke alle hunde, der bliver syge. 
Nogle dyr kan spise rosiner og vindruer 
hele deres liv, uden at de på noget tids-
punkt bliver syge. Andre hunde kan dø 
af kun ganske små mængder. 
 
Nødder: 
Især valnødder og macadamianødder, 
er giftige for hunde og kan føre til alt 
lige fra opkast til lammelser og død. In-
den for 12 timer kan hunden udvikle 
forskellige symptomer som at miste ba-
lanceevnen, få feber og kaste op. 
Symptomerne kan forværres, hvis hun-
den har spist nødderne i chokolade. 
 
 

Løg og løgplanter: 
I alle afskygninger – også blomsterløg 
– indeholder nogle giftstoffer, der kan 
ødelægge dyrets røde blodlegemer og 
give pludselig blodmangel og vejrtræk-
ningsproblemer. 
 
Avocado: 
Indeholder stoffet persin, der antages 
at være meget giftigt for hunde og de 
fleste andre dyr. Persin findes både i 
frugtkødet, stenen og planten. Det gifti-
ge stof kan give akut celledød i hjerte-
muskulaturen og i mælkekirtlerne. 
 
Æblekerner, kirsebærsten, blommeker-
ner og abrikossten: 
Indeholder giftstoffet cyanid, der er eks-
tremt giftigt. Nogle få æblekerner gør 
måske ingen skade, men hvis hunden 
går i gang med at gnaske nedfalds-
blommer eller kirsebær i sig, kan det 
blive en dødelig affære. 
 
Sukkerstoffet xylitol: 
Som blandt andet findes i slik, kan for-
årsage et pludseligt fald i hundens 
blodsukkerniveau. Hunden kan begyn-
de at kaste op, ryste, blive sløv og i al-
vorlige tilfælde få kramper og blive be-
vidstløs. 
 
Tomater og tomatplanter: 
Kan forgifte hunden. Symptomerne vil 
være savlen, besværet vejrtrækning, 
kolik, opkastning, diarre eller forstop-
pelse. 
 

Kilde: www.samvirke.dk 

Der er forskel på hunde og mennesker 
 

Der er forskel på hunde og mennesker. Hvad der er ganske ugiftigt for os, kan 
være livsfarligt for hunde. Det kan overraske rigtig mange hundeejere, at deres 
hund ikke kan tåle alt det, vi mennesker kan tåle, men der en række fødevarer, 
der kan være farlige eller ligefrem livsfarlige for en hund, og som man skal sørge 
for, at hunden aldrig får adgang til. 
Her er 8 almindelige fødevarer man kraftigt advarer imod at ens hund spiser. 
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 Søndag formiddag kl. ca. 11 blev 
jeg ringer op af en klient, som dagen før 
havde tabt den ene ørestik (på størrelse 
med en 1 kr.) Hun spurgte, om jeg ville 
prøve at finde den, idet en nabo til som-
merhuset, hvor det var tabt, havde for-
talt, at hun (Kari) kendte en, som måske 
kunne finde den. 
 Vi havde lige været ved vandet 
med alle hundene, så den værste ener-
gi var taget af, for Beauty ved ikke, at 
hun er 7 år, hun tror, hun er 2 år. 
 Vi ankom ca. en halv times tid ef-
ter, og damen modtog os ved sommer-
huset og viste mig den anden ørestik, 
som hun troede, Beauty skulle lugte til 
for at finde den anden, men jeg fortalte 
at hunden ville finde det, som ikke var 
naturligt, og så gik vi i gang. I starten 
løb hun lidt rundt og spiste de katte ef-
terladenskaber, som hun kunne find i 
sandet, og forsøgte at vælte en bræn-
destabel, idet der helt sikkert var et dyr 
der inde under presenningen. 
Så sagde jeg til hende, at nu var det 
nok, og så begyndte hun at søge rigtig, 
og vi gik lidt rundt om huset, og flere 
gange gik hun i hold og snusede lidt. 
Da vi kom om på den anden side at hu-
set, var der en skrænt, hvor klienten 
havde gået op og ned med nogle plan-
ter, som der skulle flyttes, og lige plud-
selig fik hun fært af ørestikken på vejen 
ned at skrænten, men gled forlangt ned, 
kæmpede sig op igen, og der var den. 
 Sikken glæde for både Beauty og 
jeg, og ikke mindst klienten, da jeg for-
talte hende at ”så har jeg noget til dig” 

 Jeg fik en kæmpe knus, og en er-
faring rigere, så en rigtig god afslutning 
på eftersøgningen som varede ca. 10 – 
15 min. 
 Jeg fik ikke taget billede af dem, 
men det er i lig med disse. 

 
Per og Beauty 

Per og Beauty efter en anden  
vellykket eftersøgningsopgave  
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Endelig! 
Endelig kom dagen hvor vi måtte være 
med. Nu er unghunden blevet 18 må-
neder, så må vi være med i konkurren-
cer! Vejret er koldt, tørt – med bid i vin-
den. Vi får den første varme ved at flyt-
te agilitybanen til bane 1! (gad vide om 
vi normalt træner på bane 0) 
Nå…..grejet er flyttet ... og skal nu med 
rund hånd strøs ud til en begynderba-
ne. Vovse har sat turboen på, så det 
går lige lidt for stærkt. De åbne klasser 
(alle mod alle) går bedre, men de gam-
le seje hunde løber af med sejren. Ved 
sidste gennemløb melder trætheden 

sig, kroppen er stiv af skiftevis varme 
og kulde 
(og nej…det er ikke alderen!). Men 
hundevovsen har altså bestemt at væ-
re lydig - vi får løbet os til en første 
plads, det jo ik’ så ringe endda! Efter en 
dejlig suppe, kan vi drage trætte og til-
fredse hjem, vi glæder os til næste 
gang, til spænding, sjov og kammerat-
skab 
Vov siger hunden……den er enig! 
 
Mette Olesen 
 

Fra venstre Mette Olesen med Smilla, Karin Larsen med Schubert og Leo Jep-
sen med Freja og Lassie. Fotoet er fra agility præmieoverrækkelsen ved årets 
sidste lokalkonkurrence. Se flere resultater og billeder på næste side. 
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Resultater fra lokalkonkurrencen 17/11 
 
 
C kl. 
1. Hanne Thiesen med Sille    138,75 
2. Anne Olesen med Coco     131,85 
3. Maj-Btitt Mathiassen med Buller   128,85 
4. Maj-Brit Damsgaard med Bella   107,00 
 
B kl. 
1. Hanne Kristiansen med Frankenstein  123 (udløser ikke pokal) 
 
A kl. 
1. Helle Sakariasen med Kierli    262,25 
2. Claus Jepsen med Koda    256,40 
 
Agility Begynder 
1. Karin Larsen med Schubert    5 fejl 
2. Mette Olesen med Smilla     15 fejl 
3. Per Pinnerup med Beauty    20 fejl 
 
Spring begynder 
1. Mette Olesen med Smilla     0fejl 
2. Karin Larsen med Schubert    5 fejl 
3. Per Pinnerup med Beauty    10fejl 
 
Agility/spring øvet 
1. Leo Jepsen med Freja     5 fejl 
2. Leo Jepsen med Lassie     10,18 fejl 
3. Betty Kristensen med Tulle    disk 
 
Agility/spring Åben 
1. Leo Jepsen med Freja     0 fejl 68,2 sek 
2. Leo Jepsen med Lassie     0 fejl 80,43 sek 
3. Mette Olesen med Smilla     5 fejl 
4. Betty Kristensen med Tulle    10 fejl 
5. Per Pinnerup med Beauty    disk 
6. Karin Larsen med Schubert    disk 
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Hundeførermærke i Guld: 
Helle Sakariasen 

Claus Jepsen 
 

Årets hund 
 

Årets Ny C hund:  Jeanette Ryevad med Cato   
Årets C hund:   Hanne Thiesen med Sille  
Årets B hund:    Hanne Kristiansen med Frankenstein  
Årets A hund:   Helle Sakariasen med Kierli  
Årets agilityhund:  Karin Larsen med Schubert  
 

Årets hund:  
Helle Sakariasen med Kierli 

Herover nogle af vinderne ved lydighedskonkurrencen. Fra venstre Helle Saka-
riasen med Kierli, Hanne Thiesen med Sille og Anne Olesen uden Coco 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2012 FOR DCH THYHOLM  
 

 

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: 

Helle J. er meget opfind-
som. Der er ikke det, hun 
ikke vil gøre for den lille 
dejlige Isa.  Nu bruger 
hun døde mus som bo-
nusbelønning. 
 
...og hun siger at fiskebol-
ler er ulækre!! 
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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.   
 Selv om man er Danmarksme-
ster, kan man jo godt være forkælet.  
 Kierli elsker at få hilsener fra sine 
hundevenner, specielt Sui og Gaia, 
over computeren.   
 Hun sidder faktisk på bordet med 
hovedet helt inde på skærmen, når hun 
ser de to venner på video.  
 Nu overvejer hun at gå på Skype. 

Hørt på træningspladsen 
 
Fra hvalpeholdet:  
”Jeg er nu ligeglad med det der sit, for 
det er den altså pissegod til derhjemme 
i møblerne. Sådan har jeg det også 
med dæk, for det er den altså rigtig god 
til hjemme i sengen” 
(Pia Winther) 
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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 

OBS 
 

Hvis man kører i sin bil med en hastig-
hed på 80 km/t og har hunden løs på 
bagsædet, sker der det ved et uheld 
som f. eks. frontalt sammenstød, at 
hunden rammer dig med en vægt på 
755,90 kg! 

Så det er vigtigt, at hundene er i et bur 
eller bag et net 

Per 
Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 
Skulle du ha’ glemt formlen hvorefter 
vægten på flyvende hunde beregnes, 
vil Per med største fornøjelse genopfri-
ske det for dig! 



    
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 
 

 


