
 
37. årgang Oktober 2013 

Thyholm vandt de 3 lydighedsklasser som klubben kunne stille deltagere i.  
Se mere på side 16 og 17 
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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 

  
 
  4 Bestyrelsesmøde 8. august 
  6 Bestyrelsesmøde 12. september 
  9 Agilitystævne i Skive 
10 Coco & Anne på ungdomslejr 
14 Konkurrenceresultater lydighed 
16 Venskabskonkurrence 
 
 

 
 
18 Konkurrencedatoer 
20 Sådan genkender du ulven 
22 Gaia fortæller 
18 Sct. Hans fest 
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 

 
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. 8/8 2013 hos Per 

Til stede var: Betty, Maj-Britt, Lene, 
Per, Hanne, Kristian (supp.) 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
13/6 
Referatet godkendt og underskrevet. 
Etiske retningslinjer: tages op på næste 
møde, hvor vi gennemgår egne ved-
tægter. 
 
2. Siden sidst 
Sct. Hans: konkurrencen klappede 
perfekt 
 Festen: regnvejret gjorde, at sel-
ve bålet blev aflyst, heksen overlever til 
næste år. 
   Dejligt med så mange børn til 
festen, og hyggeligt med grill-bålene på             
terrassen. Peter havde taget popcorns-
pander med – en rigtig god ide. 
 
De nye ag-redskaber er klar til brug, 
Betty og Mette har malet dem. 
Vi har fået doneret fryser og køleskab. 
Betty har været i Lemvig og prøve rally, 
skal derned igen d. 12. Hun håber at 
starte rally op hos os efter jul. 
 
 
3. Nyt fra kreds/lands m.m. 
HB: 
Vaccinationsregler siger, at hundene 
skal vaccineres hvert 3. år. 
Hvis en forening ønsker at låne Lands-
foreningens materiel (eks. telte), skal 
man selv hente og levere tilbage. 
Medlemstallet på landsbasis er pt. 500 
lavere end sidste år. 
Sydthy afholder DM i Nordisk i 2014, 
og ønsker så mange hjælpere, som 
muligt. 
Kreds 1 har denne regel: ”Hvis en hun-

defører, som har tilmeldt sig en konkur-
rence, og ikke betaler inden sidste frist, 
skal den arrangerende forening hen-
vende sig til hf’s klub og kræve penge-
ne. Dette er uanset, om hf forsøger at 
melde fra efter sidste frist eller helt ude-
bliver fra konkurrencen.” Måske skulle 
dette gøres landsdækkende. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
Pengene er brugt, men stor enighed 
om, at de er godt brugt: vi har fået 
strøm og ag-redskaber. 
Vedrørende kontingentbetaling: kan vi i 
stedet for at sende girokort ud lave en 
side i HP, så medlemmerne kan se, 
hvor meget, de skal betale, og så blot 
overføre pengene? Trænerne skal give 
kassereren oplysninger om , hvor me-
get HF skal betale. 
 
5. Arrangementer - Venskabsdyst d. 
14/9 
Konkurrenceudvalget er klar til konkur-
rencen. 
Køkken: se bilag. 
 
6.  Nyt til/fra husudvalget 
Fint styr på græsslåningen. 
Låge til ag kan ikke lukkes, Kristian re-
parerer den. 
Dørholder til ag-skur i uorden, Kristian 
får Peter til at reparere den. 
Ag ønsker sig 10 vandsække, Per sør-
ger for det. 
Fliser omkring klubhuset lægges igen 
efter el-arbejdet: Eilif og Kristian 
 
7. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   

(Fortsættes på side 5) 
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Hjemmesiden opdateret, dog mangler 
enkelte billeder. 
Næste møde: 12/9 hos Peter. 
8. Evt. 
Ønske om at fåChr. Hembo på besøg, 
Lene undersøger pris. 
Per ønsker, at alle i bestyrelsen på skift 
kommer med på kredsrådsmøde, tages 
op på næste møde. 
Maj-Britt undersøger videre an priser 
på stofmærker. 
Sponsortøj til DM: ”Forplejnings berø-

res ikke af evt køb af sponsortøj. 
Vi arbejder videre med ideer, spørger 
evt egne pengeinstitutter. 
 
Diskussionsemner: 
Jubilæumsnålene: Maj-Britt forsøger at 
få en prøve på stofemblemer hjem. 
 
Direktiverne trænger til opdatering: alle 
gennemlæser dem og gennemgår dem 
sammen. Vi starter ved næste møde, 
og Per mailer, hvilke direktiver, vi gen-
nemgår hver gang. 

(Fortsat fra side 4) 

Til stede var: Betty, Helle, Lene, Per, 
Peter, Hanne, Kristian (supp.) 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 
8/8 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Siden sidst 
Kennelhoste: Trænerne skal informeres 
om bestyrelsens beslutninger om, hvor-
dan klubben skal forholde sig ved ud-
brud af kennelhoste. 
Lene skriver oplyser DcH Skive om, at 
deltagelse af hunde med kennelhoste 
ved en konkurrence der. 
Klubbens regler an kennelhoste og an-
dre smitsomme sygdomme skal oplyse 
på hjemmesiden. (Per) 
Hundeførere SKAL informere træneren 
i tilfælde af smitsom sygdom. 
Ny beslutning: hundeføreren må 
komme på pladsen 14 dage efter sid-
ste host. 
 
Når bestyrelsen træffer beslutninger, 
som vedrører hundene og deres førere, 
skal trænerne informeres af forman-

den. 
 
3. Nyt fra kreds/lands m.m. 
KBM: Medlemstallet stadigt vigende på 
landsplan. 
I Norge kan hunde, der med veterinær 
begrundelse er halekuperede, nu delta-
ge i udstillinger og konkurrencer. HB 
arbejder på også at få indført denne 
model herhjemme. 
Maj-Britt og Per har været til KBM, hvor 
programmet Winkas blev præsenteret. 
DE er begge imponerede af de mulig-
heder, der er i programmet. Hvis 
Landsmødet 2014 vedtager det, skal 
alle klubber bruge det hvilket vil koste 
ca. 40 kr/medlem. 
Der mangler sporlæggere til sporlæg-
gercentralen. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
Per rykker Struer kommune for det lo-
vede tilskud til indlæggelse af strøm. 
 
5. Arrangementer - Venskabsdyst d. 

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/9 2013 hos Peter 
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www.sparv.dk 

14/9 
Konkurrenceudvalget er klar til konkur-
rencen. 
Alle hjælpere får en gave, 100-120 kr. 
 
6. Høm høm 
Vore naboer i Vitasgård havde rettet fo-
respørgsel til formanden an vores skilte. 
De håbede ikke, vi hentydede til deres 
færdsel på pladsen og ønsker i det hele 
taget at bevare det gode naboskab. 
Der var enighed i bestyrelsen om, at de 
naturligvis må færdes på pladsen som 
vanligt.. Vi afleverer et brev til dem om 
vores beslutning, se bilag 1. 
 
7. Rettelser til direktivet 
Gennemgået se bilag 2. 
 
8.  Nyt til/fra husudvalget 
Ønske: censor på toilettet og udendørs-
lampe deromme. 
Flise ved agilityskuret skal rettes op. 
 
9. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden   
Indbydelse til venskabs- og lokalkonkur-

rencer lægges på hjemmesiden (Lene)  
Næste møde: 10/10 hos Hanne. 
 
8. Evt. 
Betty tager kage og kaffe med til sit 
hold ved sidste træning inden jul. 
Sidste lokalkonkurrence flyttes til 2. nov, 
da Betty ellers er forhindret i at deltage 
både ved førstkommende venskabsdyst 
og lokal p. g. a. træneruddannelse. 
Mette vil søge forskellige fonde om til-
skud til mur til agilitybanen. 
Trænerne skal oplyse Maj-Britt om de 
hundeførere, som de har på holdene, 
så hun kan ved, hvad de enkelte skal 
betale i kontingent. 
Per: Kan vi løfte vagten i hallen 9-
10/11? 
Per tager vagtskema med allerede nu, 
og alle trænere skal forsøge at skabe 
interesse for det nu, klubben mangler 
pengene. 
Indlæg fra agilityførerne: ønske om, at 
åben spring og åben agility ved lokal- 
og venskabsdyster bliver præmieret 
hver for sig. Dette vil medføre en stig-
ning i startgebyr fra 100 kr til 125 kr.. 
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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 
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Lørdag d 24/8 var Ida og Jytte til Agility 
stævne i Skive.  
Vejret var rigtig dejlig og tilmeldingen 
var stor med 72 hunde. 
Både Jytte og Ida løb nogle gode løbe, 
men kom desværre ikke på sejrskam-
len. 
Hvis Jytte ikke selv kunne huske banen, 
kunne Diesel hurtig selv finde en forhin-
dring, der kunne bruges. 
Ida skal have lidt mere fart på med Mil-

le, men løber meget sikker og havde 
kun få fejl på banen, men en del fejl på 
tid. 
Men med lidt intens træning skal det 
nok komme.  
 
 
Helt igennem en god lørdag. 

i Skive 
Af Betty Kristensen 

Både Ida og Mille samt Jytte og Diesel lavede fine gennemløb 
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 Så blev det igen sommer, og for 
3. gang skulle Coco og jeg af sted på 
DcH’s ungdomslejr. Jeg glædede mig 
meget til at se mine ”hundevenner” og 
ledere igen, men selvfølgelig også at 
tilbringe en helt uge sammen med min 
dejlige hund.  
 Vi ankom lørdag morgen, dog åb-

ner lejren først officielt lørdag eftermid-
dag. Det var nu ikke noget problem at 
komme lidt før, da jeg blev sat til at 
skære guffer ud sammen med 3 andre 
piger, som var kommet dagen før. Vi 
faldt hurtigt i snak, og hjalp hinanden 

med at sætte telt op, da vi var nået så 
langt. Det viste sig senere, at en af pi-
gerne var jeg i gruppe med.  
En ting jeg synes godt om ved at kom-
me før, var at Coco og jeg faldt nemme-
re til, da Coco godt kan blive lidt stres-
set og presset, når hun er sammen med 
en masse andre nye hunde og menne-
sker, og især når det er et nyt sted.  
 Da klokken nærmede sig 13.30 
gik vi ned i vores gruppe, og ventede på 
alle de andre. Jeg var i Grøn gruppe, og 
vi var i alt 8 personer. Mine ledere i år 
var Charlotte Alkjær, som jeg haft alle 
år, og Lotte Friis som jeg har mødt på 
trænerkursus. Jeg havde været i grup-
pe med 3 af personerne forrige år, og 
mødte 5 nye. Vi var en meget blandet 
gruppe både med alder og hunde, men 
vi fungerede super godt sammen, og 
det var jo det vigtigste. I gruppen var 
der Julie med Andy, som er en Toller, 
Frida med Charlie, der er en Papillion, 
Christoffer med Miley, som er en Gol-
den Retriever, Marie-Louise med Aslan, 
der er en Sheltie, Helena med Rex, 
som er en blanding af Border Collie og 
jagthund, Christoffer med Jarcho, der er 
en Sank Bernhards hund, Isabella med 
Miley, som er en Cavalier og mig med 
Coco.  
 Fra dag 1 af snakkede vi alle 
sammen, og hyggede i stor set alle 
pauser, hvor vi enten spillede kort, eller 
bare sad og snakkede.  
 En dag på lejren forløber på den-
ne måde:  Kl. 8: Morgenmad, kl. 9: 
Morgenhyl ,  kl. 9:15-11.30: Træ-

(Fortsættes på side 11) 
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ning, kl. 12-14: Frokost og pause, kl. 
14-16:30: Træning, kl. 16:30-19: Af-
tensmad og pause, kl. 19-21:30: Træ-
ning.   
 I løbet af ugen lavede vi mange 
forskellige aktiviteter: Spise masser af 
softice, eftersom ”overraskelsen” i år 
var en softicemaskine, almindeligt ly-
dighedstræning, agility, rally, i skoven, 
hvor vi lavede rundering, ”find din fører, 
hund” og skinketræer, var i mørkerum 
(Føreren sidder inde i et total mørkt 
rum, og hunden skal bruge sine sanser 
for at finde en), var i hyggekrog, hvor 
man bl.a. kunne lave hundelegetøj, gi-
ve hundene massage/slappede af med 
hunden, og øve en masse nye tricks, 
som vi skulle bruge til revyen.  
 Revyen var anderledes i år, da 
lederne havde fundet på, at alle grup-
per fik et eventyr af H.C. Andersen og 

skulle så lave eventyret. Vi fik 
”Prinsessen på ærten”, hvor vi fik delt 
alle roller ud, så det passede til hun-
den. Coco var en af tjenestefolket, og 
skulle lære at rulle et håndklæde ud og 
gå i gennem en ring med en flaske i 
munden. I øvrigt lærte hun også at bak-
ke rundt om mig, krydse poter, twiste 
ved siden mens vi går, gå på fødder og 
at gå zig-zag baglæns i mellem mine 
ben.                                         
 Ligesom sidste år havde lederne 
også arrangeret natløb. Det var super 
sjovt, men vi vandt desværre ikke. Vo-
res gruppe havde godt nok gennem-
skuet vores ledere, om der var natløb 
denne nat, men de ville jo ikke fortælle 
os noget. Så vi besluttede at blive oppe 
til kl. 23, da det var på det tidspunkt 
sidste år, de kom og vækkede os. Men 
intet skete så vi gik i seng. Da jeg hav-

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 19) 
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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        

Bent Køhler / Django        

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      133    

 126,5          

 128,3      112    

 107,9          

           

           

 64          

 115,75          

       149,7    

           

           

 352,25      378,9    

 324,2          
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Så løb vores venskabsdyst af stabelen. 
Det var den dag, efteråret kom, regnen silede ned hele dagen.  
Det lod hundene og deres førere sig dog ikke gå på af, og der blev lavet flotte re-
sultater. 
Thyholmerne var meget ubeskedne og satte sig på de lydighedsklasser, de del-
tog i.  
Helle Sakariasen og Kierli lavede flotte 378,9 point i E Eliteklassen. . 
Bent Køhler og Django vandt med 149,7 point i B kl.  
Anne Olsen og Coco vandt med flotte 133 point C kl. 
Også i agility klarede Thyholmerne sig flot.  
Freja Noer Jepsen og Isolde blev nr. 2 i springklasse lille 
da Bonnerup Nielsen og Mille blev nr. 2 i agility/spring øvet 
John Pinholt og Mercedes blev nr. 3 i agility/spring åben 
Jytte Pedersen og Diesel blev nr. 2 i agility kl. 1 stor. 

Thyholms  
bragende  
dygtige  

ungdom! 

Anne 

Freja 

Ida 
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Agilityklassernes pokaltagere. 4 thyholmere blandt de 8, det er da flot! 

Lydighedsklassernes vindere. Vi vandt simpelthen de klasser, vi 
havde deltagere i 
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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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de fået mit nattøj på, lagt mig ned i so-
veposen, og med Cocos snude inde 
under mit hoved, kom vores ledere og 
råbte, at nu var der natløb… Så måtte 
vi jo op igen… ;)  
 I år havde jeg noget helt nyt med, 
en fantastisk ting, som jeg ikke kan 
undvære fremover; et bur! Når jeg var 
til frokost eller aftensmad, lå Coco inde 
i buret, og det fungerede SÅ godt. De 
andre år har hun været bundet ved tel-
tet og har ikke været tryg, når jeg har 
forladt hende, og begyndt at gø, lige så 
snart en anden hund startede. Hun har 
heller aldrig slappet af, som de andre 
hunde, men altid været ”på vagt”. Men i 
buret gøede hun næsten ikke, og sov 
også indimellem. De gange vi var i hyg-
gekrog og til foredrag, var buret også 
med.  
 Foredraget i år handlede om ul-
ve. En mand som arbejder i Forsvaret, 

havde været i USA, og arbejdet med 
ulve i en park, som de har derovre. Han 
sammenlignede hunden og ulven, for-
talte hans egne oplevelser med ulvene, 
og ulvens historie m.m. Det var et utro-
lig spændende foredrag. 
 Ungdomslejren er bare så skøn 
at være på, da man i en hel uge er 
sammen med nogle unge mennesker, 
som er lige så tosset med hund, som 
en selv. Man lærer også så meget af 
andre, og får rigtig mange gode ople-
velser med sin hund. Man får også et 
tættere bånd og et større ansvar for sin 
hund, når man er sammen med den 
24/7.  
 Jeg vil helt klart anbefale ung-
domslejren til alle unge mennesker, 
som vil elske at bruge masser af tid 
med sin hund og lære en masse nyt. 
Jeg er i hvert fald glad for at vende til-
bage år efter år.  

Vuffelivov fra Coco og Anne  

(Fortsat fra side 11) 
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Af zoolog Mogens Trolle og ulve- og 
hundeadfærdsekspert Julian Brossé 
 
STØRRELSE. Ulven er noget større 
end en schæfer. Skulderhøjde europæ-
isk ulv 60-80 cm, schæfer op til 65 cm. 
Ulvens vægt på vores breddegrader er 
typisk 20-60 kg; hanner bliver i gen-
nemsnit større end hunner.  
 
PELS OG FARVER. Voksne nordeuro-
pæiske ulves pels er domineret af gul-
brune nuancer 
(sandfarvet/beige/rustgult), især på be-
nene, men også på kropssiderne. Den 
nederste del af benene og fødderne 
kan dog hos voksne ulve være hvid. 
Bugen og brystet er lysere, ofte nær-
mest hvidlige. Den grå-sorte saddel på 
ryggen og skuldrene varierer i udstræk-
ning og kan nå halvvejs ned ad flan-
ken. Bagsiden af ørerne er rustfarvede. 
Hos voksne har hovedet kontrastrige 
tegninger med et rent hvidt parti rundt 
om munden og på kinden. På afstand 
fremstår dette som den lyseste del af 
ulven. Kontrasten mellem mørkere næ-
seryg og resten af hovedet er ofte tyde-
lig, med skarp grænse mellem det hvi-
de og mørke. Unge ulve er gråligere og 
mindre kontrastrige i farvelægningen 
end voksne; på afstand kan de se mør-
kere ud end de voksne og mangle dis-
ses dominerende gule nuancer. I Sibiri-
en og Nordamerika ser man ofte mør-
kebrune og sorte individer, men det er 
ekstremt sjældent i Europa. Ulvens 
pels er tættere og mere kompakt end 
hundens. 
 

VINTER/SOMMERPELS. Sidst på for-
året (typisk omkring april) fælder ulve-
ne den tykke vinterpels og vokser en 
ny, kort sommerdragt. I sommerpelsen 
kan ulve se relativt tynde ud. Den nye 
vinterpels vokser frem omkring okto-
ber.  
 
HALEN. De allerfleste ulve har sort ha-
letip, men i få tilfælde kan den være 
hvid. Ulvens hale er sammenlignet med 
mange hundes relativt kort og tyk.  
 
HALEN NEDAD. Ser man et dyr, der 
går eller traver med halen holdt opad, 
så er det med al sandsynlighed en 
hund og ikke en ulv. Ulven holder nor-
malt altid halen nedad, når den bevæ-
ger sig rundt.  
 
HALSKRAVE. Ulve har en halskrave af 
længere pels, der især ses tydeligt for-
fra.  
 
LANGE BEN, STORE FØDDER. Ulven 
har relativt lange ben og generelt væ-
sentlig større fødder end hund. Fodaf-
trykket fra tyske ulves forpote måler 8-
12 cm i længde (ekskl. kløer) og 6,5-
10,5 cm i bredde. Bemærk, at for at 
være sikker på, at fodspor kommer fra 
ulv og ikke en stor hund, skal man må-
le og fotodokumentere en række para-
metre. Download guide til ulvefodspor 
på www.scribd.com/ulvidanmark.  
 
KRAFTIGT HOVED. Ulve har bredere 
og spidsere kranier end hunde. 
ØRER. Relativt små (sammenlignet 
med hos fx schæfer), brede, spidse og 
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altid opretstående. Ulvens ører sidder 
højt og tæt på kraniet. 
 
LYSE ØJNE. Ulvens øjne er oftest lyse 
i modsætning til fx schæferen, der nor-
malt har mørke øjne.  
 
KROPSBYGNING. Ulvens skelet er ge-
nerelt større og bredere end hundens. 
Brystkassen er spids (som en isbry-
der).  

 
Fotos fra: 
Aronson, Å., P. Ahlqvist, J. Arnemo & J. 
Karlsson (2012) Den skandinaviska 
vargens utseende - att vintertid skilja 
vuxna vargar (äldre än 1 år) från valpar 
(yngre än ett år). Faktablad från 
Viltskadecenter 2012-1. Download hele 
faktabladet på 
www.scribd.com/ulvidanmark. 
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Gaia fortæller. 
 
Jeg synes at det er ved at være længe 
siden at I har haft den ære at læse no-
get, jeg har skrevet. Så her er en lille 
fortælling fra mit liv. 
 
Der er sket meget siden sidst. Jeg har 
haft en periode, hvor jeg kløede rigtig 
meget. Faktisk så meget, at min mor 
ikke syntes, at vi kunne træne sammen, 
fordi jeg bare satte mig midt i det hele 
og kløede mig i laaaang tid. Så hun 
tænkte og tænkte og bestemte til sidst, 
at jeg skulle have en lillesøster, som 
hun kunne træne lydighed med. Det 
blev til en lille irriterende Australsk kel-
pie, som vi kalder Sui. Mellem os sagt 
så er hun go nok, men det får I mig al-
drig til at indrømme… 
 
Men Sui flyttede ind, og jeg holdt helt 
op med at klø mig.. Så nu havde mor 2 
hunde at træne. Hun skulle tage en 
klikkeruddannelse, og her tog hun Sui 
stritøre med, og så sagde hun, at jeg 
skulle trænes i lydighed ved siden af. 
Ret hurtigt fandt min mor ud af, at der 
ikke var helt timer nok i døgnet til at nå 
det hele, så hun tænkte og tænkte igen 
(øhh ja, det siger hun…) og bestemte 
sig så for, at jeg skulle starte til agility. 
Bare sådan lidt hyggetræning, så mig 
og mor kunne få lidt kvalitetstid uden 
Sui. Men sådan gik det ikke helt ☺ 
 
Vi startede til agility og fik Helle som 
træner. Hun gik vist frivillig med til det, 
men hun kendte mig heller ikke så godt 
dengang. Vi blev introduceret til mange 
forskellige forhindringer, og her vil jeg 
forklare hvad de hedder, og hvordan 
man gør. 

 
Spring: 
Totalt enkelt. En pind ligger mellem 2 
holdere i ca 2 meters højde, og så skal 
man springe over. Nogen gange er der 
flere spring, som man så kan tage i den 
rækkefølge, man selv vælger… 
 
Mikado: 
5 stykker træ, der ligger ned lidt over 
jorden, og som man skal vælte og ger-
ne sprede så meget som muligt. Nok 
den forhindring, der ligger mest for mig. 
Jeg er simpelthen et naturtalent!! 
 
Tunnel: 
En lang pølse uden fars, som man skal 
løbe igennem. Nogen gange ligger den 
ligeud, og nogen gange ligner den en 
makaroni. Jeg er ligeglad..Jeg vil bare 
igennem. 
 
Tunnel uden hul: 
Lidt som tunnel, men bare uden et hul i 
den ene ende. Den skal man selv la-
ve.Måske en tunnel de har fået på til-
bud.. 
 
Balancen: 
Min mor ser altid lidt nervøs ud, når jeg 
løber hen oven den.. Det er et stykke 
træ der hænger i luften med en opgang 
og en nedgang. Kan I se det for jer?? 
 
Vippe: 
Et stykke træ, der vipper, når man løber 
hen over den. Det killer i maven, når 
man gør det og giver et stort ”klonk” når 
man løber ned på den anden side. Så 
synes jeg selv jeg er sej! 
 
Slalom: 
Det er bare sjovt. Min mor synes, at det 

(Fortsættes på side 23) 
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er svært, men det gør jeg ikke. Det er 
12 pinde, der står efter hinanden, som 
man skal løbe zig-zag mellem. Regler-
ne laver jeg selv fra gang til gang. Det 
er lettest sådan. 
 
Dækket: 
Et dæk, der holdes i et stativ. Der er su-
per mange huller at hoppe igennem, og 
jeg er go til dem alle sammen. 
 
Bordet: 
Et bord, man må være på! Men der er 
ingen mad på det, så så spændende er 
det nu heller ikke… 
 
A-et 
Bare en meget stejl ting, man skal hen 
over. Den er malet i 2 flotte farver for at 
forvirre en, men den går ikke med mig! 

Mors plan var egentligt, at vi kun skulle 
hygge hver onsdag til træning, men så 
blev hun tilpas irriteret over, at hun ikke 
kunne lære den der slalom (mine regler 
var åbenbart ikke gode nok), så vi be-
gyndte at træne mere.. Det gør faktisk 
ikke så meget, for jeg synes, det er 
sjovt og passer til mig. Fuld fart/fokus i 
kort tid har altid været min stil.  Så er 
der mere tid til at hilse på mine agility-
venner under træning. Nu har jeg fået 
et agilitynavn af min mor (som er ”for 
fanden Gaia), og vi har planer om at 
skulle ud til konkurrencer, når min mor 
bliver lidt bedre. Men er agilityverdenen 
klar til os.. Tjaa det vil tiden vise ;-) 
 
Det var alt for nu. Træn flittigt og ha det 
sjovt ☺ 
 
Potedask fra ”For fanden Gaia” 

(Fortsat fra side 22) 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

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  
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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 

Lørdagstræning Fra. 
5.10.2013 til d. 22.3.2014 

 

 

 

 HOLD TRÆNERE Tlf. 
 E Claus 51376656 

Kl. 12.00-13.00    
 Agility 1 Betty 

Mette 
29730510 
24657118 

 Ny C + C Hanne 
Anne  

20462592 
41628069 

13.15-14.15    
 Agility 2 Leo 61661991 
 B Ina 40276592 
 Klikkerholdet Helle S. 

Lene 
20301215 
60930558 

Kl. 14.30-15.30    
 Agility 3 Helle N.J. 42161391 
 Hvalpe og 

Familieholdet 
Per 
Bent Erik 

25701225 
20418183 



    
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 
 

 


