
 
37. årgang Maj 2013 

Ved venskabsdysten i Thisted tog Robert Dumitru & Nero førstepladsen i C-
klassen med 143,25p. Her overrækkes præmien af formand Kurt Jensen (th) 
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Barudvalg:       

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 40276592 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:   
Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 

20301215 
leooghelle@ 
mvbmail.dk 

  
  4 Bestyrelsesmøde 31. januar 
  6 Bestyrelsesmøde 14. marts 
  9 Bestyrelsesmøde 11. april 
11 Hædring af danmarksmestrene 
14 Resultater fra konkurrencer 
16 Ny klikker instruktør 
17 Robert vinder i Vesthimmerland 
18 Konkurrence datoer 
19 Venskabsdyst i Thisted 

 
20 Humlum Camping 
22 Fastelavn 
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. 31. januar hos Hanne 
Til stede var: Betty, Maj-Britt, Helle, Le-
ne, Per, Bianca, Hanne, Karin, Kristian 
(sup.) 
  
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
22/1 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der kommer en stigning på gebyret for 
træneruddannelsen i 2014. Betty men-
te, det er uheldigt, at man ikke vidste 
det ved tilmeldingen, og da hel træner-
uddannelsen ikke kan færdiggøres i 
2013. Per tager spørgsmålet op hos 
Dorthe. 
Forslag til kredsgeneralforsamlingen: 
der er 3 forslag an kontingent. 
• Forslag 1: Kontingent foreslås ænd-
ret fra kr. 145,00 til kr. 165,00. En stig-
ning på kr. 20,00. 
• Forslag 2: Kontingent foreslås ænd-
ret fra kr. 145,00 til kr. 155,00. En stig-
ning på kr. 10,00. 
Forslag 3: Kontingent foreslås uændret 
kr. 145,00 
Thyholm anbefaler forslag 3, altså 
uændret. I stedet foreslår vi, at kørsels-
udgifter til træneruddannelsen sættes 
ned. 
Formanden for Sydthy er kommet med 
en kommentar an. ”udkantsklubberne” 
og træneruddannelsen. Da 1/3 af træ-
neraspiranterne kommer fra Thyholm 
og Sydthy, ønsker vi, at mindst 1 modul 
at uddannelsen afholdes i et af vores 
klubhuse. Han ønsker opbakning fra 
venskabsklubberne an dette. Thyholm 
bakker dette op. 
Der har i 2012 været en gennemstrøm-
ning på 92 medlemmer. Mere end vi 
havde regnet med. 

 
Per rykker Dorthe for besked an pro-
blemet omkring medlemskab i 2 klub-
ber, det havde vi ønsket taget op på 
landsmødet 2012, men det blev ude-
ladt, da andre klubber havde taget 
samme spørgsmål op. Det blev imidler-
tid ikke behandlet på landsmødet.  
 
”Hej Dorthe 
 
Vi kan se, at der i referatet fra kredsbe-
styrelsesmødet 16. januar pkt. 4.a. er 
blevet besluttet, at deltagerbetalingen 
bliver reguleret fra 1750 kr. pr. rate i 
2013 til 2000 kr. pr. rate i 2014.  
Vil det sige, at de grundtrænere, som 
jeg har på grundtrænereuddannelsen i 
2013, og som ikke kan blive færdige, 
da der ikke udbydes AG/Rally i 2013, 
og som derfor skal tage overbygningen 
i 2014, vil få den ekstra udgift i 2014 
(det er selvfølgelig klubben som beta-
ler), eller er det kun dem, som melder 
sig på grundtrænereuddannelsen i 
2014? 
Endvidere skal jeg høre, om HB’s kon-
tingentudvalg stadig arbejder med pro-
blemet omkring medlemskab i to for-
eninger (Orientering nr. 1), som Thy-
holm ønskede behandlet på sidste 
landsmøde.  
Vi mener ikke, det er rimeligt, at der op-
kræves kontingent til både lands og 
kreds 2 gange, fordi et medlem ønsker 
en ydelse, som eksempelvis kun nabo-
klubben k an tilbyde. 
Man er vel ikke dobbelt forsikret, fordi 
man betaler 2 gange? Man skal vel ik-
ke betale 2 gange for noget, som man 
kun kan få en gang. 

(Fortsættes på side 5) 



5 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

 
Man skal selvfølgelig betale fuldt kon-
tingent i sin ordinære klub, hvor man vil 
høre fast til, og så kun træningsgebyr til 
den klub, som man får den sekundære 
træningen i.”   
 
7 dommeraspiranter påbegynder ud-
dannelse i DcH-programmet. 4 har 
valgt den 1-årige C/B uddannelse, 1 
har valgt den samlede uddannelse som 
1-årigt forløb, mens de 2 sidste har 
valgt den samlede uddannelse som 2-
årigt forløb.  
1 dommeraspirant ønsker at påbegyn-
de uddannelse som agilitydommer. 
 
Der er ekstraordinært kredsrådsmøde 
an DcH’s målsætning. Per og Bianca 
var af sted, de deltager så også i lands-
mødet. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet blev overdraget til Maj-
Britt. 
 
4. Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig således:  
Formand: Per 
Næstformand: Lene 
Kasserer: Maj-Britt 
Ordstyrer: Helle 
Konkurrenceudvalg,  lydighed: Helle 
og Claus 
  Agility: Peter og Betty 
Sekretær: Hanne 
PR: Hanne 
 
5. Aktivitetsoversigt 2013 
Se bilag 
 
6. Annoncetegning 
Karin gjorde klar, så annoncetegningen 

kan påbegyndes. 
 
7. Nyt til/fra husudvalget. 
A – E springbrættet skal kortes ned 
 
8. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   
Mødedatoer blev fastlagt: 
14/3 hos Betty, 11/4 hos Maj-Britt, 16/5 
hos Helle, 13/6 hos Lene, 8/8 hos Per, 
12/9 hos Bianca, 10/10 hos Hanne, 
14/11 hos Betty. 
Hjemmeside: Der er nu lagt skema til 
agilityresultater ind på hjemmesiden. 
 
 
9.Evt.  
Fremover vil der være fast punkt på 
dagsordenen: Arrangementsudvalg   
Fastelavn:  Per står for tøndeslagning. 
Helle og Hanne bager ca. 20 faste-
lavnsboller hver, som  sælges for 5,-
/stk 
 Per køber præmie til bedst ud-
klædte, ca. 30-40 kr. 
 
Opdatering af konkurrencebøger: Helle 
undersøger an abonnement. 
 
 
En ægte sms’er 
sendt fra Hanne Kristiansen mobil 
 
I.f.m. at Lene blev færdig med klikker 
uddannelsen, skulle Lene have en ga-
ve og Hanne skrev følgende: 
 
”skal vi give Lene haven i aften, eller 
gør du det i morgen?” 
 
Godt nok kan formanden meget, men 
give en have til en af vore trænere, det 
kan han ikke. 

(Fortsat fra side 4) 
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Til stede var: Betty, Maj-Britt, Helle, 
Per, Bianca, Hanne 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
22/1 
Referatet godkendt og underskrevet. 
Konkurrencevejledningen: Der er ikke 
kommet rettelser til vejledningen end-
nu. Når de kommer, kan løsbladene 
bestilles hos sekretariatet. Dommerne 
dømmer efter de gamle regler. 
Kennelhoste: 2 af klubbens hunde har 
pt kennelhoste. Efter råd fra dyrlæger-
ne har bestyrelsen besluttet, at hunde-
ne må komme på træningspladsen 
igen 8 dage efter at de sidst har hostet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Kredsgeneralforsamlingen:  

Genvalg på alle poster. 
Kontingentstigning på 20,-vedtaget 

med 67 stemmer mod 22. 
Befordringsgodtgørelse: stadig den 

høje takst, der er gældende. 
Træneruddannelse: Sydthy og Thy-

holm havde ønsket at få lagt nog-
le af modulerne hernede sydpå, 
når vi to klubber pt. har 6 på træ-
neruddannelse. Formanden for 
kredsens uddannelsesudvalg, 
Heidi Walbjørn, afviste med be-

grundelsen: ”instruktørerne gider 
ikke køre så langt” 

Evt: Per Pinnerup: ”Hvor er mænde-
ne”: i alle klubber er kvinderne i 
overtal. Der blev fremsat flere in-
teressante teorier og betragtnin-
ger, men der kunne ikke angives 
en endegyldig begrundelse for 
fordelingen. 

Heidi Walbjørn forespurgte om inte-
resse for et dagskursus: ”Dig og 
din forenings udvikling”, som det, 
der med stor succes blev afviklet 
på Tranunkurset. Der var tilstræk-
kelig interesse til at kurset vil bli-
ve udbudt. 

Hovedbestyrelsesmøde:  
Dorthe Ellegaard oplyste, at et enigt 

kredsråd i kreds 1 ikke kan støtte 
Torben Ibsen som landsformand. 

Tilføjelse til referatet, som ikke blev 
nævnt på mødet: ”Det skal be-
mærkes, at kredsformændene i 
kreds 2, kreds3, kreds 4 og kreds 
6 i mail korrespondance den 30. 
og 31. januar 2013 har udtalt de-
res fulde støtte til Torben Ibsens 
opstilling som landsformand på 
det kommende landsmøde” 

 Konkurrenceudvalg: 
(Fortsættes på side 7) 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts hos Betty 
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 Rettelserne til vejledningen ikke 
kommet endnu 

 Etiske retningslinjer: 
 Orientering nr. 16 om etiske ret-

ningslinjer for træning falder helt i 
tråd med de træningsmetoder, vi 
bruger i DcH Thyholm. Vi på Thy-
holm håber, at andre klubber vil 
tage retningslinjerne til efterret-
ning. 

Landsmøde: 
 Vi har 4 stemmer 
Kreds 1 kan ikke godkende landsfor-

mandens årsberetning, da mange 
ting er udeladt fra beretningen. 

Kontingentforslag: der er kommet 
flere forslag til opkrævning af 
kontingent, alle med betydelige 
økonomiske omkostninger. Thy-
holm håber, at man bibeholder 
nuværende opkrævning. 

Målsætningen: kreds 1 har flere til-
føjelser og rettelser til målsætnin-
gen, alle med det formål at præci-
sere ordlyden. 

Kredsrådsmøde: 
Fødevareministeren har indkaldt for-

skellige hundeorganisationer til et 
møde med det formål at få ænd-
ret den nuværende hundelov. 
DcH deltager naturligvis.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
Stadig fint regnskab. 
 
4. Annoncetegning til Hundeposten. 
Enkelte firmaer har stadigt ikke betalt. 
 
5. Arrangementer 
Store hundedag på Humlum Camping 
ikke helt færdigplanlagt. DcH Thyholm 
deltager med bl. a. agility og eftersøg-
ning. Helle koordinerer. 
 

6. Nyt til/fra husudvalget  
Vi venter på at få lagt strøm ind, arbej-
det er påbegyndt. 
A – E springbrættet vil blive kortet ned, 
når det bliver varmere i vejret. 
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   
11/4 hos Maj-Britt. Afbud: Hanne 
 
8. Lidt af hvert 

Fødselsdage i klubben: Betty vil hol-
de styr på runde fødselsdage og 
købe gaver. 

Jubilæumsnåle: Vi kan ikke længer 
få de sædvanlige nåle. Man kan 
evt indrette et hjørne i klubhuset, 
hvor navnene kan hænges op li-
gesom vi har ”Årets hund” osv 
hængt op over baren. 

Helle og Maj-Britt undersøger priser 
på stofmærker med navn og loge. 

 
9.Evt.  

Rally: Betty vil gerne prøve sin nye 
lærdom af og starte med rally, når 
hun er færdiguddannet træner. 
Der skal så laves flere skilte. 

HK oplyser Villy om, at HP ikke skal 
mailes rundt, når den nu bliver 
lagt på hjemmesiden. HK skriver 
på tavlen i klubhuset, når der er 
ny Hundepost.  

 
”Vågnede kl. 05.50 til morgen, og det 
må siges at være lidt for sent, når jeg 
skal møde 04.45 og har 3 kvarters kør-
sel...Nå, men jeg råber til hundene, at 
vi skal op...Med to forskellige reaktio-
ner. Sui bliver forskrækker og gemmer 
sig bag hovedpuden, og Gaia kigger på 
mig og ligner en, der tænker: du kan 
glemme det, din sure k….” 

Lene Kjærgaard 19/3 
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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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www.sparv.dk 

Til stede var: Betty, Maj-Britt, Helle, 
Per, Bianca, Lene. Afbud; Hanne  
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde 14/3  
Referatet godkendt og underskrevet.  
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m.  
Ordinært Landsmøde  
Genvalg af formand Torben Ibsen  

Med hensyn til hvordan kontingent-
opkrævning skal foregå i fremti-
den, så er der stadig flere mulig-
heder i spil. Der arbejdes videre 
med WinKas, med henblik på rul-
lende kontingent.  

Det vedtages at dobbeltmedlems-
skab afskaffes, kan tidligst træde 
i kraft 2015.  

Det blev præciseret, at kontingent til 
Landsen skal være indbetalt se-
nest 1. hverdag, efter 1. februar. .  

Kontingentet fastholdes for 2014.  
Forslag om ændring i km-

godtgørelse, blev nedstemt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab.  
Det tilsendte regnskab blev godkendt.  
 
4. Annonce til avisen  
Vi er blevet foreslået at ændre billedet, 

så det bliver et hvalpefoto.  
 
5. Arrangementer  
Planlægning af lokalkonkurrence og 
uddelegering af opgaver, medtages på 
næste møde . 
 
6. Nyt til/fra husudvalget  
Balancen skal ses efter inden lokalkon-
kurrence. Den er revnet.  
Boksen til strøm er nu sat op.  
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden  
 
Kalenderen på hjemmesiden er opda-
teret, vi afventer fotos fra Villy.  
Næste møde 9/5 hos Helle  
 
8. Lidt af hvert  
 
9.Evt.  
 
”Vil lige fortælle om, hvordan det går 
med at lære Teddy at komme med pa-
pirslommetørklæder, når jeg nyser. Sid-
ste nye er at sætte poterne på tørklæ-
det og rive det i stykker. Er det mon en 
hentydning til: ”Jeg er ikke din tjener, 
hent den selv????” 

Christina Ejlersen 18/2 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. april hos Maj-Britt 
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Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 
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Igen i år kunne vi anbefale hunde og hundeførere at blive hædret i byrådssalen i 
Struer. Denne gang havde vi 2 ekvipager med, Kierli og Helle Sakariasen som 
danmarksmestre, og Koda for sin flotte 3. plads ved DM. Desværre var Claus 
blevet sendt til Litauen p. gr. a. sit 
arbejde, så hans kone Helle og 
deres børne havde fået lov at 
komme med. 

Lidt godt til ganen var der og-
så, i hvert fald til de 2 benede.  
 
 

 
 

”Lidt kongelig har man vel lov 
til at være”.  

Thea er ved at vænne sig til 
den lidt ophøjede status. 

Danmarksmester i A kl. 2012: 
Kierli og Helle S. 
Nr 3 i A kl. 2012: 

Koda med sin ”madmor” Helle J. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hvidbjergauto.dk 
 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 9787 1005 



13 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 14 

Resultater fra konkurrencer 

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

S
ilkeborg 

13/4 

Vesthim
m

er-
land C

+E
 13/4 

S
kanderborg 

21/4 

Thisted  
Venskab 27/4 

Lindholm
 

4/5 

H
an H

erred 
Venskab 11/5 

Brønderslev 
25/5 

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

        

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

Anne Olesen / Coco  61,2  94,75    

Hanne Thiesen / Sille        

Maj-Britt Mathiassen / Buller  99,15      

Robert Dumitru / Nero  137,8  143,25    

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

Christina Ejlersen / Teddy        

Hanne Christiansen / Frankenstein        

Lene Kjærgaard / Gaia        

Maj-Brit Damsgaard / Bella        

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

E - klassen 
(max. 400p)        

Helle Sakariasen / Kierli 211       

Claus Jepsen / Coda   164,50     

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

l

H
adsund 

1/6 

Thyholm
 

Lokal 22/6 

S
æ

by 
6/7 

H
jørring 

C
+E

 10/8 

Støvring 
C

+B
 17&

18/8 

S
kagen 

31/8 

D
ronninglund 

7/9 

Thyholm
  

Venskab 14/9 

S
ydthy 

Venskab 5/10 

Frederikshavn 
N

JM
 12/10 

Thyholm
  

Lokal 16/11  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 16 

Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Ny klikkerinstruktør 
  Lene Kjærgaard kan nu kalde sig klikkerinstruktør. Hun har bestået 
eksamen efter et hårdt kursus med meget hjemmearbejde. 
 Her gratuleres hun af formanden og har fået overrakt klubben gave. 

Til lykke, Lene 
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 Årets første kredskonkurrence for 
C hunde var arrangeret af DcH Vest-
himmerlands og løb af stablen den. 
13/4 i Års. 
 Der var 21 tilmeldte hunde, Thy-
holm havde 3 deltagere.  
Vejret var rigtigt hundevejr, tørt, køligt 
og med let vind. Forholdene var fine for 
hundene og deres førere, dog har det 
været lidt svært for thyholmerne at træ-
ne op til forholdene, da der ikke findes 
muldvarpe på Thyholm, og her var der 
mange muldvarpeskud på banerne. 

Det generede nogle af hundene, der 
var meget at snuse efter.  
 Men det generede ikke Nero, og 
Robert og Nero løb af med 1. pladsen 
med 137,8 point af 150 mulige.  
 Sværere var det for de 2 andre 
deltagere fra Thyholm, Maj-Britt Mathi-
assen og Buller endte med 99,15 point, 
og Anne Olesen og Coco fik 61,2 point. 
 

Robert Dumitru og Nero  
vinder i  

Vesthimmerland 
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Konkurrencedatoer i 2013 

Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 15 93, Mobil 20 23 25 93 
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DcH Thisted afholdt venskabskonkurren-
ce d. 27/4. desværre deltog kun 2 lydig-
hedshunde og 2 agilityhunde fra Thy-
holm.  
De klarede sig til gengæld fint. Robert 
mistede 4 point i runderingen, da Nero 
lige var inde og snuse til figurantens fing-
re. Alligevel scorede de 143,25 point og 
vandt. Anne Olesen og Coco forbedrede 
deres resultat fra Vesthimmerland bety-
deligt, især lineføringen var fin. 
Leo og Lassie blev nr. 2 i agility åben for 
store hunde, og Betty og Tulle blev nr. 3 i 
agility åben for små hunde (udløste ikke 
pokal). 

Leo Anne 

Robert 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 20 

Store bededag havde Humlum Cam-
ping inviteret til hundenes dag på cam-
pingpladsen. Vores egen Helle S. hav-
de haft et par fingre med i projektets 
planlægning. Jeg havde lovet, for læn-
ge siden, at vi nok skulle kunne finde 
ud af at stille med nogle hunde til noget 
agility på dagen. Det gjorde vi også, 
men det var lige før det kom til at knibe. 
Konfirmationer og dårlige achillessener 
kan sætte en stopper for selv de bed-
ste intentioner. Trods mandefald kunne 
vi alligevel stille med Tulle, Isolde, Ko-
da, Iza og gode gamle stabile Lassie ;). 

Vi fik sat fut i hele campingpladsen og 
deres hunde, der var rigtig mange 
mennesker og hunde der gerne ville 
prøve at løbe agility, så mange at det 
kneb med at holde styr på alle, og hvad 
de gik i kast med. Nok en i lærebogen 
til næste gang vi skal optræde.  Der var 
udover agility, blandt andet også mulig-
hed for at prøve en rally bane, se 
schweiss-spor , IPO og rundering. En 
dag med godt vejr,  godt humør og en 
masse godt hundearbejde. Alt i alt en 
vellykket dag. 
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Kong Daniel og Prins Frederik. 
Nana blev valgt som bedste udklædte. 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2013  
FOR DCH THYHOLM  

 
Dato: Emne:     Tid: 
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  
 

Hørt på træningspladsen 
Usikker kørsel eller ??? 

Helle J.’s børn beder fadervor, når mor er bag rattet! 

Tænk over 
dette: 
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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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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 

Aftentræning fra d. 1/4 2013 - 25/9 2013 
  HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag Kl. 19.00    

 E 
Lene  
Ina 
Anne 

25629281 
60930558 
41628069 

 
Hvalpe/ 
familiehold 

Per 
Bent Erik 
Betty 

25130973 
20418183 
29730510 

Tirsdag Kl. 19.00       

 Klikkerhold 
Helle S.  
Lene  

20301215 
60930558 

 Agility 2  Leo  61661991 

Onsdag Kl. 19.00    

 Agility 1 
Helle J 
Mette 

42161391 
24657118 

  
Ny C, C og B kon-
kurrence  hold 

Hanne  
Kristian 

20462592 
40276592 



    
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 
 

 


