
 
37. årgang Februar 2013 

Den nye DcH Thyholm bestyrelse 
Fra venstre Hanne Kristiansen, Helle Sakariasen, Lene Kjærgård, Per Pinnerup, 
Betty Kristensen, Bianca Rothmann og nyvalgt kasserer Maj-Britt Mathiassen. 
Erhvervslivet trues af og til med indføring af kønskvotering til bestyrelsesposter. Mon det er en tanke  
som har strejfet DcH? Frankenstein nederst i billedet gør i alt fald sit for at tilføre ekstra testosteron! 
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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:       

Maj-Britt Mathias-
sen 

Mellemvej 18 Jestrup 7790 Thyholm 22394501  Majsetheone@ 
hotmail.com 

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:       

Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 zarasterix 
@privat.tele.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 25/10 
  5 Referat fra generalforsamling 
  6 Referat fra trænermøde 
  7 Hundewellness på Mors 
13 Jubilarer og årets medlem 
13 Kan hunden holde varmen?  
16 Resultater fra konkurrencer 
17 Konkurrencedatoer i 2013 
18 Vis mig din hunderace... 

 
20 Pas på hundens poter i sneen 
21 Hundens dag i skoven 
22 Tranum kursus 2013: AG 
23 Tranum kursus 2013: Lydighed 
25 Aktivitetsoversigt 2013 
27 Træningstider & træneroversigt 
27 Alle Claus’ kvinder 

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. 25/10 2012 hos Per 
Til stede var: Per, Bianca, Hanne, Lene, 
Betty, Karin og Peter (sup.) 
  
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
4/10 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Materialer til ”Bliv set” kampagnen udle-
veres på næste kredsrådsmøde. 
Kreds 1 vandt igen i år kredspokalen 
ved DM. 
Der er 4 nye dommeraspiranter til lydig-
hed og 1 til agility i kredsen. 
  
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt, stadigt fint regn-
skab. 
Per oplyste, at der er afslag fra Tuborg 
fonden 
 
4. Punkter til formandsmødet 7. dec. 
DcH Thyholm foreslår, at Ny C starter kl 
10 ved venskabsdysterne. 
Ved afslutning til venskabsdyster skal 
alle resultater råbes op, der skal være 
diplomer til alle, og der skal være 
mindst 1 samlet resultatliste pr klub 
 
5. Vagt i Midtpunktet og juleskovtur 
Vagtskemaet ligger i klubhuset, man be-
des opfordre hundeførerne til at skrive 
sig på. 
Juleskovtur d. 24/11 starter kl 13.30  fra 
Floulev, kl 14.00 i skoven. Peter er 
guide. Arrangementsudvalget  sørger 
for poser. 
 
6. Fastsættelse af lokal og -
venskabskonkurrencer  2013  
Venskabskonkurrencer: der skal være 2 
før sommerferien og 2 efter. Thyholm 

ønsker at afholde venskabskonkurrence 
den 14/9, 2. prioritet d. 16/3. 
Lokalkonkurrencer planlægges efter for-
mandsmødet. 
 
7. Hvor er mændene henne? 
Per har gransker noget i, hvorfor der er 
så få mænd i DcH Thyholm nu. Han for-
hørte sig hos venskabsklubberne, og 
det viser sig, at der også der er flest 
kvinder. 
En interessant ”snak” om det mundede 
ud i, at det sikkert skyldes de blødere 
træningsformer, der har vundet indpas i 
DcH, der er ikke længere så meget 
”potensforlænger” over det at træne 
hund.  
Desuden er kønsrollemønstret nu så-
dan, at det er ”mor”, der tager sig af alt 
det med børn, opdragelse, skole osv., 
og så er det også hende, der tager sig 
af hundetræningen. 
 
8. Nyt fra husudvalget 
El: formanden for vandværket graver 
rør/kabler ned. 
Per ”sætter i gang”. 
Der skal grus i vejen efter at vi er færdi-
ge med at få lagt el ind, og når de er 
færdige med sommerhuset længere 
henne ad vejen. 
 
 
9. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Per kan ikke komme til kredsrådsmøde 
d. 21/11, Lene tjekker kalenderen. Han-
ne vil gerne med, men vil ikke selv kø-
re. 
Næste møde hos Bianca d. 22/1 
 

(Fortsættes på side 5) 
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1. Valg af dirigent. 
Der var 17 fremmødte. Per blev valgt 
som dirigent. 
 
2. Formandens beretning. 
Formandens beretning i Hundeposten. 
Ingen kommentarer. 
 
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens 
kasserer. 
Regnskabet blev gennemgået, og det 
viste et underskud i forhold til 2012. 
Økonomien ser dog stadig fin ud. 
 
4. Fastsættelse af kontingent og træ-
ningsgebyrer. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet 
forbliver uændret. 
 
5. Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
6. Valg af formand. 
Formanden ikke på valg. 
 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: Helle S., Hanne og Karin. 
Karin modtog ikke genvalg. 
Af opstillede blev Maj-Brit M., Helle og 
Hanne valgt til bestyrelsen ved skriftlig 
afstemning. 
Tak for den meget flotte indsats til Ka-
rin, og velkommen til Maj-Brit. 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Ved skriftlig afstemning blev Peter og 
Kristian valgt. Peter er 1. suppleant og 
Kristian er 2. suppleant. 
 
9. Valg af 2 revisorer.  
På valg er Flemming og Tove. De blev 
begge genvalgt. 

10. Valg af revisorsuppleant. 
Arne blev genvalgt. 
 
11. Valg af arrangementsudvalg 
Bestyrelsen tager sig af arrangements-
udvalget, da der ikke var nogen, der 
ønskede at overtage dette. 
 
12. Valg af kantineudvalg 
Kristian vil stå for den daglige drift sam-
men med Gitte. 
 
13. Valg af redaktion. 
Villy, Lillian, Hanne K., Bianca og Leo 
blev genvalgt.  
 
14. Valg af husudvalg. 
Kari, Bent Erik og Kristian blev gen-
valgt. 
 
15. Valg af træningslederformand. 
Leo blev genvalgt 
 
16. Valg af træningslederformandssup-
pleant. 
Helle S blev genvalgt. 
 
17. Eventuelt. 
Intet 

Referat fra generalforsamling i DcH Thyholm 25. januar 2013 

10. Eventuelt 
Netbankaftaler for foreninger er at be-
tragte som erhvervsaftaler, og der er 
ingen forsikringsdækning for evt. tyve-
ri. Per spørger DcH’s forsikringsan-
svarlige, om der er taget højde for det. 
Indkøb af bærbar PC til brug ved f. 
eks. konkurrencer bliver måske nød-
vendig. Trænerne bedes tjekke, om 
mailadresser på deres hf. Passer med 
de adresser, der står i Hundeposten 

(Fortsat fra side 4) 
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Fremmødte: Betty, Kristian, Hanne, Per, 
Ina, Claus, Anne, Leo, Lene, Helle, 
Bent Erik og Helle. 
 
Siden sidst:  
Der er blevet afholdt foreningsmesse i 
Midtpunktet. Rigtig mange benyttede 
muligheden for at komme forbi og kig-
ge. Måske kan det give et par nye med-
lemmer.  
 
4 trænere fra klubben har været på træ-
ner weekend i Tranum.  
 
Lene var på spor kursus. Her var der 
mulighed for at se nogle andre metoder, 
end vi selv anvender her i klubben. 
Umiddelbart var det begrænset hvad 
Lene fik ud af kurset. Dog fik hun indblik 
i den store forskellighed, der er på - 
hvordan der trænes rundt i DCH’s klub-
ber. Konklusionen er efterfølgende, at 
vores metoder er gode. De gode resul-
tater skal nok komme. Vi tror på det. 
 
Helle og Ina deltog i kurset – Præcision 
i færdige øvelser. Her blev vi mødt af en 
dygtig instruktør med meget erfaring. 
Humøret var højt. Vi fik afprøvet en del 
forskellige ting. Der var flere hunde der 

er nået langt i programmet. Alligevel 
kan der være grundlæggende øvelser, 
hvor der er problemer. Dette gav god 
diskussion, hvordan problemerne kunne 
løses. Dette var et super godt kursus.  
 
Helle Noer var på agility kursus. Instruk-
tøren var svensker. Desværre havde 
han dårlig hals og slet ingen stemme 
om søndagen. Deltagerne på holdet var 
alle på det høje niveau. De var bare så 
dygtige, at det ville være pinligt at stå 
med en begynder hund. Helle fik nogle 
gode ideer med hjem. Det skal afprøves 
på egen bane i fremtiden. 
  
Lene er færdig med klikker uddannel-
sen i april. Det har været et super godt 
forløb. 
  
Slalom udstyret er langt om længe kom-
met. Hurra for det! 
 
Betty, Anne og Mette nu i gang med 
grundtræner uddannelsen.  
 
Husk at der er Generalforsamling d. 
25.1.2013 kl. 19.00 medbring pakker. 

Ina Keseler  

Referat fra trænermødet 17/1 2013 
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 Efter at de fstørste dønninger 
efter DM havde lagt sig, takkede 
Dream—team Thyholm deres træne-
re og hjælpere ved at invitere dem 
med familie og hunde til en gang hun-
dewellnes i Lilleriis centret på Mors.   
 For hunde som for mennesker 
blev det en dejlig dag med mange nye 
oplevelser. Vi lærte vores hunde at ken-
de på en helt ny måde.  

  
 Der var  mange nye og for hunde-
ne grænseoverskridende ting, de skulle 
igennem. Redningsvest, op ad en ram-

pe, ind og skylles, ned ad en rampe, ud 
i vandet, op ad rampen igen (her kom 
deres egen vægt efter tiden i vandet 
som lidt af en forskrækkelse for dem), 
ned ad en rampe, ind og skylles igen, 
og til allersidst det mest farlige: Frisør-
salonen (= tørres med en booster, der 
larmede rigtig meget og næsten blæste 
hårene af dem) 
 Helle var instruktør, og mon ikke, 
hun var kold, da hun endelig kom op ef-
ter et par timer i vandet med vores hun-
de. 

Så skal man ind og skylles 
- lidt farligt! 

Indy      

Af Hanne Kristiansen 

Skal man virkelig ud på den der 
rampe? Det er da farligt! 

Tarzan 

Jamen du godeste - hun er jo ved at 
skubbe mig ud, nu er det da virke-

ligt farligt. Uha da! 

                             Koda   

Først skal man have redningsvest 
på. Meget mærkeligt. 

Tarzan 
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Hjælp -jeg drukner vist! Godt Dan-
marksmesteren holder mig, så kan 

det vel ikke gå helt galt. 

Nogen af os kan faktisk godt finde 
ud af det, ikke. 

Isolde 

Dejligt, dejligt! Se hvor det går, når 
man først har lært det! 

Whoops! Mine ben kan ikke bære 
mig! Hvad sker der? 

Sui 

                            Isolde 

Gaia 
Op og ned - er vi snart færdige? Nu 

er jeg nemlig træt! 
Du godeste, de blæser jo pelsen af 

mig! 

Isa 

Frankenstein 
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 Til sidst diske-
de dream-teamet op 
med ”lidt at spise”.  
Hold da op, hvor de 
havde været i gang 
med at kokkerere, 
lækkert, lækkert.                                          
                             
  

  
 

 Efter nogle hyggelige timer satte vi kursen hjemad igen, nogle dejlige ople-
velser rigere.                                 

Tusind tak til dream - teamet 

Her er Kierli til gengæld, udenfor i den kæmpestore lø-
begård, i fuld fart sammen med Indy. 

Dagen sluttede med hyggeligt samværd. 
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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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Flügger 
Farver 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 
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Jubilarer 
 

Ved generalforsamling nævnte Per 
DcH’s jubilarer. 
5 år:  Sine Pinnerup 
10 år:  Karin Dybdahl  
15 år:  Hanne Ambolt 
 
Vi kan ikke længere få de nåle, vi plejer 
at benytte ved disse jubilæer, bestyrel-
sen arbejder med alternative løsninger. 
 
Årets medlem: 
 
Helle Jepsen  
Med flg. begrundelse: 
 
Du er en dygtig træner, som altid har 
smil på læben og altid er klar med en 
frisk bemærkning. Du møder velforbe-
redt og klar til alt. Du er virkelig god til at 
motivere dine hundeførere, så de får 
det mest optimale ud af træningen, så 
det siger jeg dig mange tak for. Du får 
lysten frem hos hundeføreren, så alle 
bliver glade for at træne og komme til 
konkurrence. 

Kan min hund holde varmen? 
 
Specielt korthårede og gamle hunde 
kan have svært ved at holde varmen, 
når det er frostgrader udenfor. Gamle 
hunde har ofte mindre muskelfylde, 
hvilket gør det sværere at modstå kul-
den, og en eventuel nedkøling kan 
derefter give gigtsmerter. 
 
Har du din hund med i bilen, skal du 
også huske, at den ikke skal sidde 
længe i en parkeret bil. Bilen bliver 
hurtigt kold, og din hund har ingen mu-
lighed for at bevæge sig i en bil, og 
den kan derfor ikke holde sig varm. 
 
Du kan tjekke om din hund er for kold 
ved at mærke om dens ørespidser er 
kolde. Er de det, skal hunden varmes. 
 
Er din hund kold, kan du bruge et dæk-
ken. Du kan eventuelt nøjes med at 
bruge dækkenet, i starten af gåturen, 
indtil din hund er ordentlig opvarmet. 

Helle Jepsen - 
årets medlem 
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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 

Vesthim
m

er-
land A

+B
 23/3 

H
jørring 

6/4 

Vesthim
m

er-
land C

+E
 13/4 

N
ibe 

20/4 

Thisted  
Venskab 27/4 

Lindholm
 

4/5 

H
an H

erred 
Venskab 11/5 

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

        

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

Anne Olesen / Coco        

Hanne Thiesen / Sille        

Maj-Britt Mathiassen / Buller        

Robert Dumitru / Nero        

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

Christina Ejlersen / Teddy        

Hanne Christiansen / Franken-
stein        

Lene Kjærgaard / Gaia        

Maj-Brit Damsgaard / Bella        

E - klassen 
(max. 400p)        

Helle Sakariasen / Kierli        

Claus Jepsen / Coda        

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

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

25/5 

H
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1/6 

Thyholm
 

Lokal 22/6 

S
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 10/8 

Støvring 
C

+B
 17&

18/8 

S
kagen 

31/8 

D
ronninglund 

7/9 

Frederikshavn 
N

JM
 12/10 

Thyholm
  

Lokal 16/11  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

S
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Venskab 5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thyholm
  

Venskab 14/9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Konkurrencedatoer i 2013 
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En ny stor undersøgelse viser at man 
ofte kan fortælle noget om hundeeje-
ren ved at kigge på hunden. Se her 
hvilke typiske menneskelige karakter-
træk forskerne sætter på de enkelte 
typer hundeejere. Undersøgelsen bæ-
rer selvfølgelig præg af at være en ge-
neralisering af os hundeejere, men 
det er faktisk meget sjovt at overveje 
hvorvidt statistikkerne indeholder en 
snært af sandhed. 

Schæferhund 
Schæferhunde-ejere er ofte konserva-
tive mennesker med traditionsbundne 
værdier såsom konservativ kulturkritik 
og en humanistisk farvet pligtfølelse. 
Disse hundeejere lægger meget vægt 
på den rette optræden overfor andre 
mennesker. 

Selskabshunde 
Ejere af selskabshunde er ofte moder-
ne performere med moderne værdier. 
De tilhører ofte en ung ukonventionel 
elite der gerne vil blive til noget. Det er 
karakteristisk at disse mennesker har 
et fleksibelt og intensivt liv, såvel i pri-
vaten som i jobbet 
Der ses også en anden stor gruppe af 
selskabshunde-ejere. Det drejer sig 
om ældre mennesker, hvor hunden 
har en meget central, social placering 
i hundeejerens liv. 

Puddel 
Puddel-ejere er ofte traditionsbundne 
mennesker fra arbejderklassen. Så-
danne mennesker har ofte traditions-
bundne værdier såsom sikkerhed og 

orden. 

Schnauzer 
Schnauzer-ejere er ofte eksperimenta-
lister med moderne værdier. De tilhø-
rer ofte en ekstrem individualistisk ny 
boheme klasse. Karakteristisk er en 
uhindret spontanitet som en slags ny 
life-style avantgarde. 

Bullterrier 
Bullterrier-ejere (o.lign. moderacer) er 
ofte etablerede og selfmade. Disse 
mennesker værdsætter moderne vær-
dier såsom selvbevidsthed og har sto-
re krav til eksklusivitet. 

Retrievere og jagthunde fra nordeuro-
pa 
Ejere af retrievere og jagthunderacer 
fra Nordeuropa er ofte nostalgiske 
mennesker med traditionsbundne 
værdier. Disse ejere har ofte en social 
tankegang, en stor retsfølelse, samt 
en klar solidaritetsfølelse. 

Udenlandske, mere sjældne jagthun-
de 
Ejere af udenlandske, mere sjældne 
jagthunderacer er ofte moderne per-
formere med moderne værdier. De til-
hører ofte en ung ukonventionel elite 
der gerne vil blive til noget. Det er ka-
rakteristisk at disse mennesker har et 
fleksibelt og intensivt liv, såvel i priva-
ten som i jobbet. 

Gravhund 

(Fortsættes på side 19) 

Vis mig din hunderace, og jeg skal sige dig, hvem du er.. 
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Gravhunde-ejere er ofte traditions-
bundne mennesker fra arbejderklas-
sen. Sådanne mennesker har ofte tra-
ditionsbundne værdier såsom sikker-
hed og orden. 

Terriere 
Ejere af terriere er ofte moderne per-
formere med moderne værdier. De til-
hører ofte en ung ukonventionel elite 
der gerne vil blive til noget. Det er ka-
rakteristisk at disse mennesker har et 
fleksibelt og intensivt liv, såvel i priva-
ten som i jobbet. 

Nordiske racer og spidshunde 
Ejere af nordiske racer og spidshunde 
er ofte postmaterielle mennesker med 
moderne værdier. Det er karakteristisk 
at disse mennesker har en liberal 
grundholdning og intellektuelle inte-
resser. 

Hyrdehunde 
Ejere af hyrdehunderacer er ofte etab-
lerede og selfmade. Disse mennesker 
værdsætter moderne værdier såsom 
selvbevidsthed og har store krav til 
eksklusivitet. 

Rottweiler 
Rottweiler-ejere er ofte moderne per-
formere med moderne værdier. De til-
hører ofte en ung ukonventionel elite 
der gerne vil blive til noget. Det er ka-
rakteristisk at disse mennesker har et 
fleksibelt og intensivt liv, såvel i priva-
ten som i jobbet. 

Kilde: Hundeejeres sociografi og psy-
kografi -  sinus-sociovision.de 

(Fortsat fra side 18) 

Udsigt over vores skønne vinterklædte træningsplads 
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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 

Pas på din hunds poter i sneen 

Det er så dejligt med sne og vintervejr, 
men det er også hårdt for hundepoter-
ne. 

Fugt, kulde, skarpe snekanter og is un-
der sneen er alt sammen med til at sli-
de meget på poterne. 

Hold godt øje med hundens undersåt-
ter – og begynd med det samme at 
smøre med potevoks, hvis du kan se, 
der er behov for det. 

Potevoks påsmøres flere gange dagligt 
inden hunden skal ud at gå. 
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Vores E hunde træner altid i skoven, og 
det har længe undret folk i klubben: 
hvad går de dog og laver?  Hvad bruger 
de dog hele 2 sæt walkier til? Hvad er 
det dog, de kalder løbeglæde? Hvad 
bruger de dog 3 timer på hver uge? 

Derfor havde de inviteret hele klubben i 
skoven,  så alle kunne få et indblik i 
denne fornemme klasses eftersøgning.  
Alle fik først lov at gå med en E hund ud 
i eftersøgningstræning, og derefter prø-
vede alle selv at starte løbetræning op.  
 
Det var en dejlig dag, og mange af klub-
bens medlemmer mødte op,. Vejrguder-
ne havde velsignet os med strålende 
sol. Der blev også hygget omkring 
bålstedet, og man nød både frankfurter, 
kage, varm kakao, kaffe osv.  
 

Et rigtigt flot initiativ,  
tak for det Dream team. 

 
 
 

Et par børn i børnehavealderen løb og 
legede i skoven, og de skulle vide, hvad 
vi lavede. De fortalte om deres egne 
hunde, og pigen kom med dagens be-
mærkning:  
”Min hund er vist bedst til at løbe væk” 

Hundens dag i skoven 

 Nemo kan trods sine korte ben sag-
tens være med 

 En kommende E hund måske? 
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Det er et privilegium at komme på kur-
sus med en kapacitet som Jens, der 
har deltaget på det svenske agility-
landshold med bedste placering som 
nr. 8 ved VM. Og så er det jo altid 
spændende at se om kurset levet op til 
forventningerne. Hovedpunkterne var: 
Fundamentet for hunden – at forme en 
arbejdsivrig hund. 
Agilityhunden – den afgørende grund-
træning. 
At få succes på konkurrencebanen – at 
finde det rette mentale fokus. 
Handling – at finde de bedste linjer og 
steder for skift for at få maksimal ha-
stighed. 
 
Vi startede med lidt teori omhandlende 
de øverste tre punkter på kursuspla-
nen. Det foregik på svensk, og det må 
man sige, at øret lige skal vænne sig 
til. Jens' pointer var gode, særligt om-
kring den mentale forberedelse til kon-
kurrencer, men også til træningen ge-
nerelt. 
F.eks. taler man i agility ofte om, at 
man ved banegennemgangen finder 
banens "fælder" og fokuserer på, hvor-
dan man løser dem med forskellige ty-
per handling af hunden. Det er jo reelt 
nok, men Jens talte for, at man i stedet 
vender opgaven om - rent mentalt, så 
man i stedet ved banegennemgangen 
leder efter linjer og muligheder ved de 
forskellige kombinationer. Facit er det 
samme, jeg skal finde frem til den må-
de, jeg med lige nøjagtigt min hund og 
det niveau vi er på på, kan komme 

bedst og hurtigst gennem banen, men 
den mentale rejse undervejs er forskel-
lig og det, tror jeg på, har betydning for, 
hvordan det går til konkurrencerne -og 
ikke mindst i træningen. Jeg hæftede 
mig særligt ved et citat af Silvia 
Trkmann: "Make sure your dog know 
he is a World Champion, before you 
let him do his first jump".  
 
Efter en times teori var det tid til praksis 
og resten af weekenden blev tilbragt i 
en ridehal. De, der havde hund med 
(det havde jeg ikke, Iza er ikke gammel 
nok endnu), løb forskellige  baner, hvor 
der virkelig blev arbejdet med linjer, der 
sparer tid og giver et smidigt gennem-
løb. Jens var fantastisk til at guide til 
bedre handling, også da han grundet 
forkølelse mistede stemmen og måtte 
klare sig med kropssprog. 
 
Det var en fornøjelse at have mulighed 
for at se og tage ved lære af nogle af 
kredsens bedste agilityhunde og -
førere og deres træning. Normalt ser 
man jo kun et gennemløb til en konkur-
rence, men her så man dem virkelig ar-
bejde i små detaljer med deres meget 
dygtige hunde. En ulempe ved at agili-
tykurser ofte er skruet sammen på den-
ne måde er, at det ville have været 
svært at føle sig hjemme og deltage på 
kurset med en mere "middelmådig" 
hund. 
 

(Fortsættes på side 23) 

Tranum 2013: Agilitykursus med Jens Nielsson fra Sverige.  
 

Af Helle Noer Jepsen 
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I weekendens baner var der meget fo-
kus på blindskift, hvor føreren skifter 
retning/side foran hunden, men med 
ryggen til hunden. For nogle hunde er 
det svært, når de ikke har øjenkontakt 
med føreren, men man vinder meget 
tid ved at kunne lave disse blindskift på 
forskellig vis, så det var lidt en øjenåb-
ner at have så meget fokus på den lille, 
men vigtige detalje. 
Jeg lærte meget ved at følge med som 
observatør. Jeg fik mange ideer til 
grundfærdigheder til min agiliyty-

klikkertræning med Iza og til den dag, 
jeg igen er træner for det øvede agility-
hold. 
 
Tranum var udover kurset jo også en 
weekend med hygge, god mad og hun-
desnak med hundevenner fra hele 
kredsen. I år var vi fire kvinder fra Thy-
holm, der delte værelse, og det var ba-
re rigtig hyggeligt -endda på trods af 
lidt koldbrand i min arm, men heldigvis 
smittede det ikke de andre... 

Tranum 2013: Præcision i færdige øvelser. 
 

Af Ina Keseler 

Kort- og langsigtede planer er vejen til 
succes. Sæt mål! 
Dårlige undskyldninger og sjusk er ikke 
ok.   
Vores overtøj skabte problemer. Hun-
den kan ikke indlære præcision hvis 
jakken er i vejen. Hunden kan ikke se 
føreren. Om sommeren står hunden 
anderledes, da vi ikke har overtøj på. 
Den forskel er ikke ok. Overvej forskel-
len på vintertøj og sommertøj. 
Belønning. Brug forskellige. Har beløn-
ningen værdi nok for hunden? Brug 
gerne klikker.  
Fri ved fod blev gennemgået. Vi prøve-
de, at lege hund. Det var svært. Første 
skridt er vigtigt. Trænes igen og igen.. 
Vi tjekkede stå øvelser. Her skubbede 
vi let til hundene, for at se om de nu 
også blev stående. Hvad betyder din 
stå kommando ”frys” eller betyder den 
stop op og bliv stående? 
Trække leg med bold i snor. Her lærte 
vi en god slippe teknik. Bolden skal dø. 

Oj-oj-oj når hunden udfører et forkert 
moment. Der skal naturligvis ikke gives 
belønning.  
Gentag ikke fejl mange gange. Stop og 
udtænk en plan.    
Du må ikke bøvle med alt. Man skal 
blande lette og svære momenter. Der 
skal være noget der lykkedes for hun-
den. 
Sandheden om den korrekte trænings-
metode findes mellem hund og fører. 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2013  
FOR DCH THYHOLM  

 
Dato: Emne:     Tid: 
09/02: Fastelavn      13.45 Se opslag  
23/03: Sidste lørdagstræning    Se opslag 
02/04: Første tirsdagstræning   19.00 – 20.00 
03/04: Første onsdagstræning    19.00 – 20.00  
08/04: Første mandagstræning    19.00 – 20.00  
27/04: Venskabskonkurrence i Thisted   Se opslag 
11/05: Venskabskonkurrence i Han Herred  Se opslag 
22/06: Lokalkonkurrence    Se opslag 
22/06: Sct. Hans fest i klubhuset   Se opslag 
08/07: Sidste mandagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
09/07: Sidste tirsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
10/07: Sidste onsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
05/08: Første mandagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
06/08: Første tirsdagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
07/08: Første onsdagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
14/09: Venskabskonkurrence på Thyholm   Se opslag 
23/09: Sidste Mandagstræning   19.00 – 20.00 
24/09: Sidste tirsdagstræning   19.00 – 20.00 
25/09: Sidste Onsdagstræning   19.00 – 20.00 
05/10: Opstart af lørdagstræning   12.30 – 15.30  
05/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
09-10/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)      Se opslag 
16/11: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset    Se opslag 
23/11: Juleskovtur, derefter juleferie   Se opslag 

   År 2014  
09/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT  (GIRO UDSENDES) 
04/01: Opstart efter ferien.    12.30 – 16.00 
11- 12/01  Tranum kursus    Se opslag 
31/01: Generalforsamling    19.00 – 22.00 
22/02: Fastelavn     13.45  
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Husk at !!!!!!!!!!!! 

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

Husk træneren arbejder ulønnet for dig ! 

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

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

Lån af hundebøger 
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Aftentræning fra d. 1/4 2013 ‐ 25/9 2013 

  HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag Kl. 19.00 E 
Lene  

Ina 

25629281 

60930558 

 Agility 2 Leo 61661991 

 
Hval‐

pe/familiehunden 

Inge 

Per 

Bent Erik 

Anne 

25701225 

25130973 

20418183 

41628069 

       

Tirsdag Kl. 19.00 Klikkerhold 
Helle S.  

Lene  

20301215 

60930558 

        

Onsdag Kl. 19.00 Agility 1 

Helle J 

Betty 

Mette 

42161391 

29730510 

24657118 

  
Ny C, C og B kon‐

kurrence  hold 

Hanne  

Kristian 

20462592 

40276592 

Alle Claus’ kvinder. 
 
Lørdag d. 5 startede træningen på 
pladsen op efter en lang juleferie.  
Det var lunt i vejret, og i pausen sad vi 
en flok på terrassen og hyggede. Snak-
ken gik, humøret var i top.  
Claus var der også, han var alene med 
alle sine børn og hunde. Jo, for:  
”Alle mine kvinder er jo i Tranum.”  

 
Alle hans kvinder er: hans kone Helle 
J., hans E kammerat Helle S., hans 
trænere Ina og Lene. 
 
Per var åbenbart lidt jaloux på be-
mærkningen, så han ville også være 
med. Han har jo også en flok kvinder, 
mener han, nemlig vores 7 mands 
(eller måske rettere kvinders) bestyrel-
se, hvor han er ene hane. 



    
A

dresselabel 

Deadline  
Er  den 15/1, 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. 
 

Hundeposten udkommer 
Februar, maj, juli, oktober og  

november 
 

 


