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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 : 
Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 

25209308 
lotteogpeter@ 

mvbmail.dk 

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

Holste-
bro 

7500 Holste-
bro 

29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

1. og 2. suppleant:       

Peter Kamstrup, 
(Indtrådt for Bianca 
Rothmann) 

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 
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Redaktion:      
Lillian Søegaard  Grøndalvej 11 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871924 

23424369 
Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 

20462592 
Villy Jensen Nørregade 10 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97871381 

40529030 

 
ls.thy@hotmail.com 

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. 16. maj hos Helle 
Til stede var: Betty, Helle, Lene, Per, 
Hanne, Kristian (supp.) 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde 11/4 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra kreds/lands m.m. 
 
HB har godkendt: ”Etiske retningslinjer” 
Bestyrelsen er enig i, at der intet nyt er, 
og at det er en vag formulering, speci-
elt afsnittet om irettesættelse. 
HB overvejer, ”hvordan klimaet forbed-
res på landsmøderne, hvordan der kan 
skabes en bedre stemning på lands-
møderne, at personlige angreb afskaf-
fes, samt at der arbejdes på at finde 
kvalificeret dirigent, evt. en professio-
nel”. Det er altså helt tydeligt, at det er 
toppen, der er blevet ramt. 
Bestyrelsen har et helt klart bud på dis-
se problemer: åbenhed og ærlighed fra 
både landsformand og resten af HB. 
Find spejlet frem, så finder I, hvem der 
er skyld i problemerne.  
 
Konkurrenceudvalget: Rettelserne til 
konkurrencevejledningen er så omfat-
tende, at man laver et helt nyt kompen-
dium.  
Kompendiet koster 30.- Vi bestiller 8 
med mapper og 10 uden mapper. Des-
uden bestilles 10 selvklæbende DcH 
logoer. HK tjekker resultathæfter, lydig-
hed, Betty tjekker resultathæfter, agility. 
 
Thyholm i bevægelse: Der er kommet 
ny hjemmeside: Thyholm.dk. Per mel-
der os til, så finder vi senere ud af, 
hvem, der skal ajourføre. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
 
4. Arrangementer 
Lokalkonkurrence: 
Startgebyr: overføres af hundeførerne 
til klubbens konto senest 8/6 
Peter vil finde ud af at få agilitydommer. 
Morgenmad: 
Betty køber rundstykker i Bilka. 
Smør, ost, marmelade, gl. dansk, dr. 
Nielsen, ketchup, remoulade, ristede 
løg, flûtes: KK 
Middag: frankfurtere m kartoffelsalat og 
flûtes.  
Betty laver kartoffelsalat. 
Helle sørger for salat og dressing 
Alle holder øje med tilbud på frankfurte-
re og sender de andre besked. 
KK spørger Gitte, om hun kan hjælpe i 
baren om dagen 
Tage mod startbøger, opstart af PC 
osv.: Per. 
Helle og Peter taster navne ind i pro-
grammet, Per er ”supervisor” 
EDB intromøde: 6/6 Helle, Peter og 
Per. 
Sporarealer: KK 
Sporlægger B: KK 
Sporlægger E: Helle prøver at kontakte 
Jan fra Sydthy om hjælp. 
Fig: KK spørger Bent Erik   
Sct. Hans fest: 
Betty spørger slagter Lange 
Vin, whisky, flødeskum, skumfiduser, 
kiks, servietter, lys: KK 
Snobrød: Inge 
Borddækning: bestyrelse 
HK tager duge med 
Oprydning: HK og KK 
 

(Fortsættes på side 5) 
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5. Nyt til/fra husudvalget 
Agilityredskaber skal ses ef-
ter/repareres: Per spørger Kristian Pin-
nerup om tilbud 
Græs: Vi kan evt. ”købe” en til at holde 
græsset klippet. Vores egen maskine 
er snart færdig. 
 
6. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   
13/6 hos Lene 

Agilityresultater kommer fremover på 
hjemmesiden 
Lene rykker Villy for de manglende bil-
leder ar bestyrelse og udvalg. 
KRM: 12/6, Per og Betty tager af sted. 
 
7. Evt. 
HK foreslog ”Siden sidst” som fast 
punkt på dagsordenen. Vedtaget. 
Agilitybanerne for nybegyndere ved 
venskabsdysten i Thisted for svære. 
 

(Fortsat fra side 4) 

Til stede var: Betty, Maj-Britt, Helle, 
Lene, Per, Bianca, Hanne, Kristian 
(supp.) 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
16/5 hos Helle 
Referatet godkendt og underskrevet. 
Mailpolitik i klubben:  Referat skal kun 
besvares, hvis man har kommentarer til 
det. 
  Per gør opmærksom på 
det, når der sendes mail, som kun er 
info. 
Opfølgning fra sidst: Kristian Pinnerup 
vil reparere ag redskaber, Per hjælper 
ham med på- og aflæsning. Betty vil 
male. 
Billeder til hjemmesiden: Lene kontak-
ter Villy. 
 
2. Siden sidst 
Helle og Lene har været ude og kigge 
på, hvordan man kører klikkertræning 
andre steder, og de skal senere til Bor-
ding. 
 
3. Nyt fra kreds/lands m.m. 
 
Belønningsfelt i C klassen placeres 

centralt, og der må kun foretages kort-
varig belønning. 
KRM: 
Per og Betty var af sted.  
-Etiske retningslinjer: Klubberne kan jo 
selv indføre afsnittet om fysisk og psy-
kisk vold i egne regulativer. 
-Landsmødet og tiden herefter: der er 
nedsat et ad hoc udvalg, som skal syn-
liggøre DcH. 
-Vedtægtsændringer fra kreds 1 kunne 
ikke behandles, da de var fremsat på 
kreds 1’s brevpapir. Næste gang frem-
sættes de fra de enkelte klubber. 
-KRM i september: Per og Maj-Britt ta-
ger af sted, der skal gennemgås nyt 
edb program. 
-Man forhørte sig om interesse for et 
nyt kursus for kasserere. Stor interesse 
herfra. 
-Kursus ”dig og din klub” afholdes ad 2 
gange, i august og september. 
-Der efterlyses dommeraspiranter til 
næste år. 
 
Thyholm.dk: Vi er med, der er foreløbig 
link til hjemmesiden. 

 
(Fortsættes på side 6) 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. juni hos Lene 
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www.sparv.dk 

4. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
 
5. Arrangementer, lokalkonkurrence og 
Sct. Hans fest. 
Konkurrenceudvalget er klar til konkur-
rencen. 
Køkken: Betty spørger Kari, om hun 
evt. kan hjælpe. Aften: Maden er be-
stilt, dog køber Kristian flere frankfurte-
re. Heksen er købt.  
 
6.  Nyt til/fra husudvalget 
Vi får strøm 18-19/6 
Derefter skal der lægges fliser. 
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   
8/8 hos Per 
 
8. Evt. 
Per opfordrer alle deltagere i lokalkon-

kurrencen at oprette sig som bruger på 
online 
Fremover opfordres til at oprette sig på 
online, når der udleveres startbøger. 
Bianca rejser til USA en måned, deref-
ter flytter hun til Sjælland for at starte 
en uddannelse som dyrlæge. Hun ud-
træder derfor af bestyrelse, Peter er 1. 
suppleant og tager hendes plads. 
Bestyrelsen takker Bianca for godt og 
engageret arbejde i bestyrelsen og øn-
sker god vind fremover. 
 
9. Lidt af hvert 
Maj-Britt undersøger videre om priser 
på stofmærker. 
Sponsortøj til DM: ”Forplejning berøres 
ikke af evt. køb af sponsortøj. 
Vi arbejder videre med ideer, spørger 
evt. egne pengeinstitutter. 
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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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Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 
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I disse tider, hvor ulven vender tilbage 
til Danmark, er mange hundeejere be-
kymret for deres hunde. Det er alment 
kendt, at ulve kan finde på at angribe 
hunde, og helt forståeligt bliver hunde-
ejere oprørte, når det sker. Men hvor 
stort er problemet egentlig? Hvorfor an-
griber ulve i det hele taget hunde? Og 
hvad kan man gøre for at passe på sin 
hund? 
 
KUN ÉN HUND SLÅET IHJEL AF ULV 
I TYSKLAND 
 
Lad os lægge ud med Tyskland, som jo 
er der, ulvene i Jylland kommer fra. I 
Tyskland udryddede de som i Danmark 
ulven tilbage i 1800-tallet, men i år 
2000 ynglede det første vilde ulvepar i 
Tyskland i omkring 150 år. Siden da 
har arten hastigt spredt sig over store 
dele af landet, og i 2012 var bestanden 
nået op på 40-50 voksne individer. I al 
den tid kender man kun til ét eneste 
bekræftet tilfælde af, at en ulv har 
dræbt en hund i Tyskland. Det var en 
tysk jagtterrier, der tilbage i 2005 løb 
efter en ulv og passede den op, som 
den ville have gjort det, hvis det var et 
vildsvin. Ulven bed jagthunden flere 
gange, og hunden døde efterfølgende 
på operationsbordet.  
 
JAGTHUNDE SÆRLIGT UDSATTE  
 
I Sverige, der har langt flere ulve end 
Tyskland, er situationen en noget an-
den. Med en ulvebestand på omkring 
200-300 har antallet af årlige ul-
veangreb på hunde de sidste tre år lig-
get på hhv. 27, 41 og 21. I gennemsnit 

er ca. 6 ud af 10 ulveangreb på hunde 
fatale.  
 
Ikke overraskende er jagthunde, der 
strejfer rundt for sig selv i ulveterritorier, 
særligt udsatte. I Sverige, hvor man har 
en tradition for at bruge løse, drivende 
hunde ved elgjagt, drejer hele 80 % af 
ulveangreb på hunde sig om jagthunde 
under jagt. Tilsyneladende er det i om-
kring halvdelen af tilfældene hundene 
selv, der opsøger ulvene. 
 
Man har regnet ud, at risikoen i Sverige 
for, at en hund, som anvendes til jagt i 
et ulveterritorium, bliver angrebet, er 
omkring 1 ud af 9000 jagtdage, hvis det 
foregår i et territorium med en enlig ulv 
eller et ulvepar, og omkring 1 ud af 
5000 jagtdage, hvis det er i et territori-
um med en hel ulvfamilie. Det svarer 
nogenlunde til risikoen for at få påkørt 
sin jagthund af en bil i de ulveområder, 
hvor statistikken her stammer fra.  
 
I de resterende tilfælde, hvor hunde bli-
ver angrebet af ulv i Sverige, er der og-
så typisk tale om hunde, der har været 
ude på egen hånd, men indimellem ry-
ger der hunde nær bebyggelse, fx vagt-
hunde.  
 
HVORFOR ANGRIBER ULVE HUN-
DE? 
 
At ulve kan finde på at angribe hunde, 
er der for så vidt intet unaturligt i. Det 
er en del af naturens barske orden, at 
rovdyr slår andre rovdyr ihjel (og hun-
de, skal man ikke glemme, er jo rov-

(Fortsættes på side 14) 
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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 
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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  

           

           

           

 136          

 126,5          

 128,3          

 107,9          

           

           

 64          

 115,75          

           

           

           

 352,25          

 324,2          
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

dyr). Løver fx dræber voksne leoparder 
og geparder uden at æde dem, men 
tilsyneladende for at skille sig af med 
konkurrenter. På samme vis gælder det 
overalt i verden, hvor hunde støder på 
store rovdyr, at de kan blive såret eller 
dræbt af dem. I Europa er det blandt de 
store rovdyr, der også indbefatter bjørn, 
los og jærv, klart oftest ulve, der angri-
ber hunde.  
 
Der findes tre dominerende hypote-
ser om, hvorfor ulven angriber hun-
de:  
 
(1) Ulven betragter hunden som bytte-
dyr. 
(2) Ulven betragter hunden, der jo ned-
stammer fra ulven og er tæt beslægtet 
med denne, som en anden ulv og der-
med potentielt en indtrængende arts-
fælle i dens territorium, hvilket også, 
hvis det drejede sig om en fremmed 
ulv, ofte ville resultere i angreb. 
(3) Ulven betragter hunden som et min-
dre rovdyr, der konkurrerer om de sam-
me byttedyr.  
 
Afhængig af forskellige faktorer, bl.a. 
hundens race, størrelse, køn (det ville 
være usædvanligt for en ulv at angribe 
en hund af modsatte køn), samt om 
hunden er kastreret (hanulve lader til at 

have mindre tilbøjelighed til at angribe 
kastrerede hanhunde), kan alle tre til-
fælde formodentlig forekomme. I Sveri-
ge regner forskere med, at hypotese 2, 
altså at ulven betragter hunden som en 
anden ulv, er den hyppigste årsag til 
angrebene, men det sker også i Sveri-
ge, at ulve æder hunde, de har dræbt.  
 
At ulve betragter hunde som byttedyr 
ses især, når ulvenes naturlige byttedyr 
forsvinder, og ulvene tvinges til at finde 
alternative fødekilder. Det oplevede 
man bl.a. i Hviderusland i 1990’erne, 
hvor bestandene af hjorte og vildsvin 
pga. jagt dalede kraftigt. Endelig ser 
man i visse egne af Øst- og Sydeuro-
pa, hvor der lever en decideret bestand 
af vilde, omstrejfende hunde, at disse 
regelmæssigt blive taget af ulve.  
 
Det kan afrundingsvist nævnes, at der 
forekommer masser af møder mellem 
ulv og hund, som ikke ender blodigt, 
men hvor de enten ignorerer eller flyg-
ter fra hinanden eller endda leger med 
eller kurtiserer hinanden.  
 
HVAD KAN MAN GØRE FOR AT BE-
SKYTTE SIN HUND? 
 
I Tyskland anbefaler man folk at holde 

(Fortsættes på side 15) 
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deres hunde i snor eller i hvert fald ikke 
lade dem løbe langt bort, når man lufter 
dem. Den tyske ulveforsker Ilka Rein-
hardt fortæller, at hun hver dag lufter 
sin hund i et ulveområde og lader den 
løbe frit, men altid i en afstand, så hun 
kan holde øje med den og kalde den til 
sig.  
 
Hvad angår jagt med hunde. En dansk 
jæger, der gennem flere år har deltaget 
i jagter i ulveområder i Tyskland, udta-
ler, at han ikke en eneste gang har hørt 
en tysk jæger omtale ulven som et pro-
blem. I Tyskland kommer hunde givet-
vis ofte i kontakt med ulve under jagter, 

men erfaringen derfra er, at så længe 
hundene ikke angriber ulvene, så lader 
ulvene dem være i fred.  
 
Som det fremgår af ovenstående, så 
varierer hyppigheden af konflikter mel-
lem ulve og hunde meget fra region til 
region. De ulve, vi nu får op fra Tysk-
land, har åbenlyst ikke en tradition for 
at jage og dræbe hunde. 
 
(Kilde Ulv i Danmark, Zoolog Mogens 
Trolle) 
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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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Regnen silede ned, så hek-
sen vil gøre gavn som død 
figurant osv, inden rejsen til 
Bloksbjerg næste år. 

Alle hyggede ved varmen fra grillene, 
bagt snobrød, skumfiduser og popcorn
dre foretrak hyggen indenfor. 

En rigtig dejlig aften! 

Heksen står i baggrunden og 
storgriner over at han har 

snydt vejret 
 — eller også er det over hans 
4 ivrigt diskuterende kolleger! 
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der blev 
n, mens an-
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 



21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2013  
FOR DCH THYHOLM  

 
Dato: Emne:     Tid: 
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  
 

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 
 

 


