
 
37. årgang November 2013 

Freja Jepsen og Isolde fra agility 3 tester klubbens 
nye mur, som er skænket af Tuborgfondet. 
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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 
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Holste-
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7500 Holste-
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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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Bianca Rothmann Østergade 28 Holste-
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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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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10/10 2013 hos Hanne 
Til stede var: Betty, Maj-Britt, Lene, Per, Pe-
ter, Hanne, Kristian (supp.) 
   
1. Opfølgning af referat fra sidste møde 8/8 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Siden sidst 
Venskabsdyst i Sydthy: Tiden for sammen-
presset, græsset på ag alt for højt for de små 
hunde (påtales ved formandsmødet i dec.) 
Rallykursus: Betty og Leo har været til et vel-
tilrettelagt og meget givende rallykursus. 
Venskabsdyst på Thyholm: Klappede perfekt 
trods en ups’er før dagens start (flot reddet af 
konkurrenceudvalget (Claus)) 
 
3. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Præsentation af Winkas: Per og Maj-Britt hav-
de været af sted til mødet. Programmet kan 
mange ting, som kan bruges af både kasserer 
og trænere. 
Det virker måske lidt bombastisk for så lille en 
klub som vores. Gennemførelse af program-
met vil ikke medføre kontingentstigning de 
første par år, på sigt dog med 40 kr/medlem. 
Hvis det vedtages på LM 2014, indføres det i 
2015. 
HB arbejder videre med spørgsmålet om hyp-
pigheden af vaccination i DcH. DKK siger 
hvert 4. år, DcH siger hvert 3. år, og nogle lo-
kalforeninger siger hvert år. Vaccinationen 
mod kennelhoste holder kun i et år. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet godkendt. 
  
5. Arrangementer – lokal samt fest – vagt – 
skovtur. 
Lokal den 2/11: Pt kun brug for 1 dommer 
(Hans Winter). 
Menu: suppe, baren står for alle indkøb. Gitte 

er i baren. 
Pokaler til agility: tages op på formandsmø-
det. Som prøve deles spring og agility i åben 
klasse med hver sin pokalserie mod en forhø-
jelse af startgebyr fra 100kr til 125 kr. 
Julefest: Betty undersøger mulige menuer til 
festen. 
Hanne tjekker pc’en for at finde indbydelse til 
juleskovturen. 
 
6 Fastsættelse af lokal- og venskabskonkur-
rencer 2014. 
Mulige datoer:  
Lokalkonkurrencer: 21. juni og 15. november. 
Venskabskonkurrencer: 13. september (evt. 
6. sept.) 
 
7. Generalforsamling 2014 
Dagsorden gøres klar til Hundeposten, som 
udkommer sidst i november. 
 
8.  Hvad er trænerens opgave/ansvar 
Bestyrelsen drøftede, hvilke opgaver, der hø-
rer til trænerjobbet, og der blev lavet et oplæg 
til drøftelse på næstkommende trænermøde. 
 
9. Rettelser til direktivet. 
Se bilag. 
 
10. Nyt til/fra husudvalget 
Ønske om lamper med sensorer ved toilettet. 
De kommer. 
 
11. Næste måned + evt. PR, samt ændringer 
til hjemmesiden   
Næste møde: 14/11 hos Betty 
 
12. Evt. 
Maj-Britt køber 30 små lommelygter hjem til 
salg i klubben. 
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Ved generalforsamling den 24. januar 
2014. 

 
Dette er nu min 14. beretning, og der er 
løbet mange hunde gennem klubben 
siden jeg startede, og der vil ske man-
ge nye ting fremover. 
Det er vigtigt, vi ikke glemmer det soci-
ale som danner rammen om en god 
klub. Derfor vil jeg opfodre alle, og ikke 
mindst de ældre medlemmer, om at få 
trukket nyere medlemmer ind, og må-
ske få en samlet snak om løst og fast, 
vi skal have dem til at finde interesse 
for hundetræningen, for det er der, vi 
skal finde nye trænere og medlemmer 
af diverse udvalg.  
 
Der blev i 2013 ikke plads til DM delta-
gelse, men mange gode resultater blev 
lavet både på lokal, venskabs- og 
kreds/landsplan, så et stort tillykke til 
jer. Og selvom ikke alle fik sølvtøj med 
hjem, så blev de nogle erfaringer rige-
re, og har forhåbentlig mod på at kom-
me igen i 2014, så de andre klubber 
finder ud af, hvor Thyholm ligger på 
landkortet.  
 
Nye medlemmer på nye poster. Det vil 
sige, at det nu er Maj-Britt, som i næ-
sten et år har være kasserer, og klub-
ben har allerede givet hende nogle en-
kelte ”grå” hår, da klubbens kassebe-
holdning står lidt anderledes nu, end da 
hun overtog den efter Karin, men klub-
ben har også investeret i en del nye 

ting. 
Endvidere har Helle Sakariasen med 
team overtaget konkurrenceudvalget 
for lydighed, og også klaret dette med 
bravur. 
 
Men selv om man ikke sidder i et ud-
valg, er det bevist, at ting kan lade sig 
gøre, når man laver lidt benarbejde. I 
dette tilfælde var det Mette Olesen som 
havde ansøgt Tuborg fonden om penge 
til den nye agility ”mur” til en værdi ca. 
6995 kr., så det var stort, da vi modtog 
brevet fra Tuborg fonden med den glæ-
delige besked, så godt arbejdet Mette.   
 
Næsten nye agility redskaber har vi og-
så fået igen, idet der også er brugt pen-
ge på at få nye plader og nyt maling på 
redskaberne, så de igen kan bruges 
sikkert. 
Og ja, jeg tror ikke nogen klub i miles 
omegn har en agilitybane så god som 
vores. 
 
Vi er nu kommet i det 20 århundrede, 
idet vi er kommet på strøm, og det gi-
ver os, mange nye muligheder, ja, der 
er blevet skænket kaffemaskine, køle- 
og fryser, så stor tak til dem, som tænk-
te på os. 
Vi har fået lavet lys med automatisk 
tænd/sluk funktion ved øst gavlen og 
på toilettet. 
Det giver selvfølgelig en merudgift til 
strøm, men det skal vi nok også klare, 

(Fortsættes på side 6) 

Formandens beretning 2013 
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www.sparv.dk 

da udgiften til bl.a. benzin til generato-
rerne bliver sparet.    
 
Vi har den store glæde, at vi nu har 3 
medlemmer færdige på grundtrænerud-
dannelsen, nemlig Anne Olesen 
(lydighed), Mette Olesen (agility) og 
Betty Kristensen (rally) dog mangler de 
at blive helt færdige med deres specia-
le, rally, agility og lydighedsdelen og jeg 
tror, det helt sikker vil gavne klubben 
med frisk træner blod, så igen tillykke til 
jer alle 3.  
 
Opsynet i Midtpunktet er en tilbageven-
dende begivenhed, og i år gik det rigtig 
stærkt med at få besat vagterne, tak til 
jer, som var med at støtte klubben i je-
res fritid.  
 
Juleskovturen i Klosterheden 2012, blev 
endnu engang en god tur, og vejen gik 
heldigvis forbi julemanden og hans ko-
ne, som igen havde lidt godt til maven 
klar til os, og dem siger vi selvfølgelig 
også tak til. 
Dejligt at se så mange glade hunde og 

mennesker. 
 
Jeg ved at mange bruger utrolig meget 
tid i og for klubben, også selvom man 
ikke er medlem, det vil jeg gene takke 
jer for. 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg plejer at si-
ge, at alle som yder et stykke arbejde i 
foreningen, gør det frivilligt, og så skal 
det også være sjovt, for lønnen er jo at 
se glade og tilfredse medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 
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Jegindø Købmandshandel 
Kongevejen 64 
7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 91 55 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 

Dagsorden til 
Generalforsamling i Thyholm DcH  

24. januar 2014 kl. 19.00 
 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup   
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingent forbliver uændret. 
5. Indkomne forslag.  
6. Valg af formand.  
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lene, Peter, Betty 7a. 

Hanne K. stopper før tid, så derfor skal der vælges en for 1 år. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Kristian 
9. Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming og Tove. (begge modtager gen-

valg)  
10. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Arne Søegaard,  
11. Valg af arrangement udvalget. På valg er Bestyrelsen 
12. Valg af Kantineudvalg, på valg er: Kristian  
13. Valg af redaktion. På valg er: Hanne K, Lillian, Leo, Bianca og Villy.   
14. Valg af hus udvalg. På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 
15. Valg af træningslederformand/tillids m/k. På valg er: Leo   
16. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Helle S.  
17. Eventuelt. 
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Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 



9 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

 

Indstilling til 
 

Årets medlem 2013 
 

Igen i år uddeles prisen for årets medlem. 
 

Prisen uddeles til en person som har nået gode re-
sultater med sin hund, som er en god kammerat eller 

en som gør et stort stykke arbejde i klubben 
 

Alle medlemmer kan indstille en modtager af poka-
len. 

Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes 
på mail til  

formand@dch-thyholm.dk eller afleveres til under-
tegnede. 

 
Prisen vil blive uddelt på Generalforsamlingen  

24. januar 2014 
 

Indstillingsfristen senest 18. januar 2013 
 

M.v.h. 
 

Per Pinnerup 
formand 
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Tlf. 97 87 15 93, Mobil 20 23 25 93 

To tilfælde af rabies i hundehvalpe 
indført til Holland fra Bulgarien, får 
nu Fødevarestyrelsen til at advare 
forbrugerne i Danmark mod at købe 
gadehunde fra lande med hundegal-
skab.  
To fire måneder gamle hundehvalpe 
blev indført fra Bulgarien til Holland i 
begyndelsen af oktober.  Hvalpene var 
indfangede gadehunde, der havde væ-
ret holdt i et dyreinternat. Begge fik kon-
stateret rabies, bedre kendt som hunde-
galskab, og blev kort efter aflivet. Sund-
hedsmyndighederne i Holland er nu ved 
at få indkredset de personer, der har 
været i kontakt med hundehvalpene, da 
de skal behandles forebyggende mod 
rabies. Mennesker, der smittes med ra-
bies, vil dø af sygdommen, der rammer 
hjerne og nervesystemet. 
De hollandske erfaringer understreger 
endnu en gang, at det kan være yderst 
risikabelt at indføre gadehunde fra lan-
de, hvor rabies forekommer, forklarer 
souschef  i Kontor for Dyresundhed i 
Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard. – 
Og selvom dyrene skulle være vaccine-
ret mod rabies inden afsendelsen, vir-
ker vaccinationen ikke, hvis hunden al-
lerede er smittet med sygdommen, ly-

der det fra Fødevarestyrelsen. 
 
Fakta om rabies: 
Rabies forekommer i følgende europæi-
ske lande: Albanien, Bosnien-
Herzegovina, Bulgarien, Grækenland, 
Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, 
Montenegro, Polen, Rumænien, Serbi-
en, Slovakiet og Slovenien. Sidst Dan-
mark fik konstateret rabies var i 1982. 
 
Symptomer 
Inkubationstiden kan være fra få dage 
til måneder. Sygdommen viser sig ofte 
først ved, at dyret får en mistænkelig, 
anderledes adfærd. Herefter kan der 
opstå centralnervøse symptomer, evt. 
savlen.  
 
Behandling   
Dyr, der er smittet med rabies, kan ikke 
behandles og vil altid dø af infektionen. 
Mennesker, der er blevet bidt af hunde 
med rabies eller har været i tæt kontakt 
med sådanne, bør straks henvende sig 
til en læge for at få en forebyggende 
vaccination, som kan hindre udvikling af 
sygdommen. Læs mere om rabies på 
Fødevarestyrelsens hjemmesiden 
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Rally lydighed! 
Så kommer der igen en ny hundesport i 
DcH Thyholm, det er Rally. Når man så 
siger rally spørger folk ”hvad er det?” 
Rally er en lydighedssport hvor der bli-
ver lagt vægt på det glade og positive 
samarbejde mellem hund og fører. Det 
er en aktivitet som ikke kræver den sto-
re præcision for at deltage og for at få 
succes. 
Hvis hunden føler den får succes vil 
den også blive glad for at dyrke rally. 
Hvem kan deltage? Alle hunde som har 

været på hvalpeholdet og lært den 
grundlæggende lydighed. 
Det er en sport hvor både ældre og un-
ge kan deltage, såvel hund som fører. 
Det er også en god sport til at lære 
hunden at have øjenkontakt med føre-
ren hele tiden. Mange gode agility hun-
de har dyrket rally, da det lærer hunden 
opmærksomhed på føreren. 
Har du lyst at prøve rally starter vi: 
Lørdag d. 4 jan. 2014 kl. 13.15 til 
14.15 

Betty Kristensen 

 
 

 
 
Agility: Freje Jepsen 
Ny C: Tina Jeppesen 
C: Anne Olsen 
B: Bent Køhler 
E: Helle Sakariasen 
 
Årets konkurrencehund:  
Maj-Britt Mathiasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freja Jepsen & Anne Olesen 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 12 

 

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 
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DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 
7600 STRUER 

TLF. 96 17 71 00 
www.revisionlimfjord.dk 

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)          

Tina Jeppesen        

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 



15 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

B
d

l

H
adsund 

1/6 

Thyholm
 

Lokal 22/6 

S
æ

by 
6/7 

H
jørring 
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+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 2/11  

           

          41,75 

           

 136      133 130,5   

 126,5          

 128,3      112    

 107,9         148,4 

           

           

 64          

 115,75          

       149,7 132,5  167,55 

           

           

 352,25      378,9    

 324,2          
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Resultater fra Lokalkonkurrence 02. november 2013 
Agility Begynder 

 
Spring Begynder 

 
Agility Åben 

 
Spring Åben 

 
Agility/Spring Øvede 

 
 

Str. Hundefører Hund Fejl Tid Placering 
Lille Anja Dalgaard King 0 59,59 1 
Lille Freja N. Jepsen Isolde 10 46,18 2 
Lille Karin Larsen Schubert 10 58,68 3 
Lille John Pinholt Mercedes 10 106,81 4 
Stor Lene Kjærgård Gaia 25 58,46 5 
Mellem Jytte Pedersen Diesel 25 80,15 6 

Str. Hundefører Hund Fejl Tid Placering 
Lille Freja N. Jepsen Isolde 5 43,34 1 
Lille Anja Dalgaard King 5 44,32 2 
Lille John Pinholt Mercedes 10 93,56 3 
Mellem Jytte Pedersen Diesel 15 46,18 4 
Lille Karin Larsen Schubert 15 51,59 5 
Stor Lene Kjærgård Gaia 20 50,96 6 

Str. Hundefører Hund Fejl Tid Placering 
Lille Karin Larsen Schubert 5 55,96 1 
Lille Betty Kristensen Tulle 0 75,34 2 
Stor Leo Jepsen Lassie 5 79,53 3 
Lille Freja N. Jepsen Isolde     Disk 
Lille John Pinholt Mercedes     Disk 
Mellem Jytte Pedersen Diesel     Disk 
Stor Lene Kjærgård Gaia     Disk 

Str. Hundefører Hund Fejl Tid Placering 
Lille Freja N. Jepsen Isolde 0 34,18 1 
Stor Leo Jepsen Lassie 0 59,46 2 
Lille Betty Kristensen Tulle     Disk 
Lille John Pinholt Mercedes     Disk 
Lille Karin Larsen Schubert     Disk 
Lille Anja Dalgaard King     Disk 
Mellem Jytte Pedersen Diesel     Disk 
Stor Lene Kjærgård Gaia     Disk 

Str. Hundefører Hund Fejl Tid Placering 
Lille Betty Kristensen Tulle 29,66 141,66 1 
Stor Leo Jepsen Lassie     Disk 
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Vinderne i agility ved lokalkonkurrencen 2. november. 

Der var 8 deltagere ved lokalkonkur-
rencen 2. november i agility. 
Som det ses af skemaet til venstre blev  
sejrene godt fordelt på 5 deltagere. 
Freja Jepsen og Isolde satte sig dog på 
sejrene i 2 discipliner nemlig Spring Be-

gynder og Spring Åben. Hvis du har be-
mærket billedet på forsiden af bladet, 
har du sikkert også tænkt at det er da 
utroligt så højt sådan en lille hund kan 
springe. Ikke så mærkeligt at Isolde 
netop vinder i  spring. 
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Søndag den. 13. oktober blev jeg kon-
taktet af Michael Sørensen (ejeren af 
Spar, Hvidbjerg) da han igen, efter jagt 
havde tabt sine nøgler. 
Ja, de samme nøgler som for få år til-
bage blev fundet af Lilian´s hund ved 
en strand også efter jagt. 
Beauty og jeg mødtes ved hans bopæl, 
så vi kunne følges der ned, og vi an-
kom lidt i nærheden af den gamle los-
seplads, som for mange år siden, var 
dækket til, og omdannet til agerbrug, 
jeg fik luftet tøsen, og vi begyndte at 
gå, med Beauty uden snor, hen hvor 
Michael var gået op over et stort dige, 
og han viste mig hvor mente at han var 
gået op, dog var Beauty ikke helt eni-

ge, for ca. 2 meter lidt før hvor han 
skulle have gået op, begyndte hun at 
rode i det høje græs, og vupti kom hun 
med nøglebundet, og så var glæden 
stor, for det kan god være at man bliver 
glad når man eksempelvis vinder en 
konkurrence, så blive glæden da ikke 
mindre når man både kan se resultatet 
at sin træning, og oven i købet kan ska-
be glæde for andre, så dette var en 
hurtig og effektivt eftersøgning hvor alt 
klappede, så en god start på en søn-
dag. 
Beauty og Per 
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Tag egne børn, børnebørn, naboens 
børn,  venners børn med til en sjov ef-

termiddag. 
Vi kårer kattekonge og – dronning. 

Præmie for bedste udklædning. 
 

(Voksne må også meget gerne klæde sig ud) 

22. februar 2014 
Kl.13.45 

Arkivfoto 

Arkivfoto 
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Herover Robert Dumitru med Nero 
og Bent Køhler med Django 

Tina Jeppesen og Carlo var til deres 
første konkurrence og får sig her en 
snak med dommerne Helle Sakaria-
sen og Claus Jepsen 

Kun 3 hunde var tilmeldt lydigheds-
konkurrence, så det var forholdsvis 
hurtig overstået. Se resultaterne 
midt i bladet eller på hjemmesiden 
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Betty Kristensen 
Rally 

Anne Bak Olesen Lydighed 
Mette Olesen 

Agility 

De tre nye trænere har netop afsluttet deres grundtræneruddannelse, og får der-
for en lille erkendtlighed fra klubben. I den kommende til vil de arbejde videre på 
at blive færdig med specialet i henholdsvis agility, rally og lydighed.  
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Diesel med kurs mod hjulet 

Mette Olesen og Smila.  

Træner Helle Jepse
alle hundene alene
nemgang. 
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Jytte Pedersen og Diesel.  

Ida Bonnerup Nielsen og Mille 

en kan sagtens passe 
e mens der er banegen-
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2013  
FOR DCH THYHOLM  

 
Dato: Emne:     Tid: 
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  
 

DCH Thyholm ønsker alle medlemmer en rigtig  
Glædelig Jul, samt et godt Nytår. 

Vi glæder os alle til at se jer igen i januar 2014 
til mange skønne timer på pladsen. 

 
 
 

Per Pinnerup 
Formand 
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PAKKEFEST 
 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN 
 

Prøv lykken! 
 
 

Køb nogle pakker for 10,- stykket. 
 

Du er meget velkommen til selv at ta-
ge nogle pakker med, værdi mindst 

10,- 
 

Overskuddet går  
ubeskåret til  

DIN klub 
 

 
 
 
 
 

Bare brug fantasien. 
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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 
 

 
Superbillig varme 
fra markedets bed-
ste varmepumper  

Det er også os... 
Få et uforpligtende 
tilbud på varmepum-
pe og installation Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.00 

Fredag 9.30 - 18.00 · Lørdag 9.30 - 12.00 


