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DcH Thyholms nye bestyrelse 
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Barudvalg:       

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 40276592 zaraste-
rix@privat.tele.dk 

    Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus:  

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 

Træningslederformand og tillidsmand  

Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm 61661991  leo@s-jepsen.dk 

Suppleant:       

Claus Jepsen Kappelvej 9 Hvidbjerg 7790 Thyholm 97878595 jepsen@fdf.dk 

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:      

Per Pinnerup Vestergade 47 Hvidbjerg 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ 
altiboxmail.dk  

Næstformand:      

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Sekretær:       

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

Holstebro 7500 Holstebro 29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

Kasserer:       

Maj-Britt Mathias-
sen 

Mellemvej 18 Jestrup 7790 Thyholm 22394501  Majsetheone@ 
hotmail.com 

Ordstyrer:       

Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 
6 

Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872225 jyttepeder-
sen55@hotmail.co

m  

Anne Olesen Rolighedsvej 16 Hvidbjerg 7790 Thyholm 41628069 glanni@live.dk 

1. og 2. suppleant:       

Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm 61661991  leo@s-jepsen.dk 

Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 Lyngs 7790 Thyholm 97878183 lyngs9@msn.com 
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Konkurrenceudvalg Agility: 

Peter Kamstrup Kirkegade 6A Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 
6 

Hvidbjerg 7790 Thyholm 97872225 jyttepeder-
sen55@hotmail.com  

Konkurrenceudvalg Lydighed:   

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 Humlum 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Konkurrenceudvalg Rally :  

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

Holste-
bro 

7500 Holste-
bro 

29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

4 Bestyrelsesmøde 14. nov. 2013 

5 Generalforsamling - referat 

7 Farvel til redaktøren 

7  Rally på skinner 

9 Lykken er ….. 

9 Bestyrelsesmøde 31. jan. 

11 Hvordan fanger hunden en frisbee 

16 Konkurrencekalender 

17 Mit første Tranum kursus 

 

18 Jubilarer 

18 Årets medlem 

19 Bodil 

20 Juleskovtur 

21 Fastelavn 

22 Afslutningsfest 2013 

25 Aktivitetsoversigt 2014 

26 Onlinetilmelding 

27 Træningstider 

Redaktion:       

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 
20462592 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Leo Jepsen Mellemvej 5 Barslev 7790 Thyholm 61661991 leo@s-jepsen.dk 

Anne Olesen Rolighedsvej 16 Hvidbjerg 7790 Thyholm 41628069 glanni@live.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/  

Indholdsfortegnelse 

Arrangementsudvalg  

Hanne  og Kristian 
Kristiansen 

Møllevænget 8 Lyngs 7790 Thyholm 97878196 
20462592 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

Holste-
bro 

7500 Holste-
bro 

29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/11 2013 hos Betty 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/11 2013 
hos Betty 
Til stede var: Per, Helle, Peter, Hanne og Bet-

ty (supplant Kristian) 

1.Opfølgning af referat fra sidste møde d. 

10 okt. 2013 

Referatet godkendt og underskrevet  

2. Siden sidst 

Lokalkonkurrence i strålende solskin, som og-

så bevirkede at folk virkelig hyggede sig på 

konkurrencepladserne. 

Der var kun 3 hunde til lydighedsstart. Så der 

var enighed om at vi ikke flytter lokalkonkur-

rencen en anden gang. 

Vagten i Midtpunkt forløb godt ingen proble-

mer og ingen klager.3. 

3. Nyt fra kreds/lands m.m. 

Heidi Valbjørn har foreslået at hver lokalfor-

ening på det kommende kredsrådsmøde 

medbringer en seddel med et ord eller tema til 

debat på kredsgeneralforsamlingen. 

DcH landsforening er kommet på Facebook 

Tranum kurserne 11 og 12 jan 2014 er stadig 

under planlægning. Enighed om at vi plejer at 

have kursusplanen noget før 

Hvis et grunduddannelse er mere end 10 år 

gammel og man ønsker en overbygning, skal 

grundmodulet tages igen. 

DcHs medlemstal er faldende, hvad er grun-

den. Gør vi for lidt i det sociale så hf føler sig 

involveret i klubben. Er det fordi vi ikke er go-

de nok til at argumentere for vores trænings-

metoder. Vælger folk de private trænere? Er 

kvaliteten ikke god nok er vi typen der siger ” 

sådan plejer vi at gøre” der skal måske forny-

else til. 

Er vi for professionelle og taler for meget om 

konkurrencer.? 

4.Fremlæggelse af regnskab 

Per fremlagde regnskabet, der var en lille til-

bagegang på bundlinien. Det skyldes sikkert 

de dyre pokaler til lokalkonkurrencen. 

5. Arrangementer 

Vi har julefrokost med 22 tilmeldte. Så er der 

juleskovturen hvor der er 30 tilmeldte. 

6. Pkt. til formandsmødet d. 4 dec. 

Forslag om at der skal sendes samlet mail 

med deltagere, men hver enkelt skal selv be-

tale over nettet. 

Vi på Thyholm vil bruge mur til næste ven-

skabsdyst. 

Forslag om at hæve antal af hunde fra 0-3 til 

0-4 1 pokal. Fra 4-7 til 5-8 2 pokaler. Fra 8 til 

9 og opefter 3 pokaler. 

Sørge for at banerne er ordentlig klippet ved 

konkurrencer. 

 

7. Generalforsamlingen 2014 

(Fortsættes på side 5) 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Sørge for ostemadder og annoncere pakke-

spil. 

8. Hvad er trænerens opgaver/ansvar 

Der sendes besked ud til trænerne at de selv 

skal komme med et udspil hvad de synes er 

deres opgaver og ansvar. 

9. Nyt til /fra husudvalget 

Dørstopperne til agility skuret var igen oppe at 

vende, nu er jorden vist våd nok til at de kan 

sættes i jorden. 

Rally skilte er under udarbejdelse. Stark Hol-

stebro og Ejler Thomsen alufacader har spon-

soreret materialer. 

 

10. Næste mdr. + evt Pr, samt ændringen 

til hjemmesiden 

Møde efter generalforsamlingen d. 30-1-2014 

hos Helle S. 

11. Evt. 

Trækvogn til rallyskilte (Bent Erik) Metalskabe 

til div. (Per og Kristian)  

Blomst til Karin (Hanne) 

Evt, hundetegn fra Mosegaarden .dk, da det 

vil blive lidt et problem, hvis vi skal sende ve-

ste ind og blive trykket på. Eller stofmærker 

da vi skal købe 50 af hver. 

Referat fra Generalforsamling i Thyholm DcH 
Der deltog 13 stemmeberettigede i general-
forsamlingen 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup 
Per valgt 
 
2. Formandens beretning. 
Beretning godkendt 
 
3. Regnskabsaflæggelse fra kasserer. 
Regnskabet godkendt 
 
4. Fastsættelse af kontingent og træningsge-
byr. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingent forbliver 
uændret.  
Godkendt 
 
5. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget 
 
6. Valg af formand. 

Per genvalgt.  
Han oplyste, at han stopper efter kommende 
periode 
 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg 
er: Lene, Peter og Betty 
7a. Hanne K. stopper før tid, så derfor skal 
der vælges en for 1 år.  
Jytte, Peter og Betty valgt for 2 år. 
Anne valgt for 1 år 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
På valg er: Kristian 
1. suppleant: Leo, 2. supp.: Bent Erik 
9. Valg af 2 revisorer.  
På valg er: Flemming og Tove. (begge modta-
ger genvalg) 
Valgt 
 
10. Valg af 1 revisorsuppleant.  
På valg er: Arne Søegaard 
Valgt 

(Fortsættes på side 6) 
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www.sparv.dk 

 
11. Valg af arrangement udvalget.  
På valg er Bestyrelsen 
Betty, Kristian og Hanne valgt 
 
12. Valg af Kantineudvalg 
på valg er: Kristian 
Valgt 
 
13. Valg af redaktion.  
På valg er: Hanne K, Lillian, Leo, Bianca og 
Villy. 
Anne, Leo og Hanne valgt 
 
14. Valg af hus udvalg.  
På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 
Valgt 
 
15. Valg af træningslederformand/tillids m/k. 
På valg er: Leo 
Valgt 
 
16. Valg af træningslederformandssuppleant.  
På valg er: Helle S. 
Helle var fraværende, Claus valgt 
 
17. Eventuelt. 
Forslag om gratis kaffe efter træningen. Der 
skal dertil kunne købes kage. Forslaget vedta-
get som forsøgsordning indtil sommerferien. 
Vi prøver at lave en kagebagningsturnus. 

Anne’s Coco er på spanden 

http://www.sparlim.dk
http://www.hvidbjergbank.dk/
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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 

FARVEL TIL REDAKTØREN 
 
 
Stor tak til Villy for lang og tro tjeneste. 
Villy har været REDAKTØREN for Hundepo-
sten i mange år. Det er ham, der har skabt 
Hundeposten som den ser ud nu.  
Et kæmpearbejde har han lagt i det, men nu er 
Cita gået til de evige jagtmarker, og Villy har 
valgt at trække sig helt ud af foreningen. 
 
Vi ønsker ham og Karin alt godt fremover, og vi 
glæder os til at se jer på pladsen en gang ved 
lejlighed. 
 
Tak, Villy 
 
 

Rally på skinner 
 

Så er rally kommet godt i gang, der er for øje-
blikket kun 3 deltagere, men når vejret bliver 
bedre, håber vi, der kommer flere på holdet. 
Vi har selv fremstillet skiltene. 
Pladerne var der, men trælistene, som 
aluskinnerne er skruet på, har  
“ Stark Holstebro” 
sponsoreret. 
Aluskinnerne har  
“ Ejler Thomsen Holstebro” 
sponsoreret. 
Dem vil vi gerne sige en stor tak. 

http://www.kvv.dk
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a3d12345823d5871&page=play&resid=A3D12345823D5871!140&parid=A3D12345823D5871!139&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AKoVwUdsLx0yU2I
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Sparekassen Thy 

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

http://www.frisorkappel.dk/
http://www.sparthy.dk
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Referat fra bestyrelses-
møde d. 30/1 2014 hos 
Per 
 
Til stede var: Per, Helle, Peter, Betty, Jytte, 
Anne og Hanne(referent) 

Opfølgning af referat fra sidste møde d. 
14. nov hos Betty 

Referatet godkendt og underskrevet 
Agility: Dørstopper sat i. 
Siden sidst 
Revideret medlemsliste: 38 medlemmer! 
Juleskovtur: 35 fremmødte. 
Afslutningsfest: 23 fremmødte 
Betty har afsluttet uddannelse som rally-

træner, og hun har startet rallyhold op. 
Stormen Bodil: ¼ af taget på klubhuset 

blæste væk, forsikringen dækker. Le-
gestativet totalt ødelagt. 

Nyt fra kreds/lands m.m. 
2 nye klubber i DcH, der nu består af 25 

klubber. 
Ny DcH app på vej. 
Der har på facebook været eksempler på 

dårlig opførsel i form af at hænge dom-
mere ud med navns nævnelse(ikke 
kreds 1!). Måske bør der udarbejdes 
etiske retningslinjer også på dette 
punkt, så der bliver mulighed for at ind-
drage ordensudvalget. 

KU og DU kigger på konkurrencetilbud i 
DcH.  

Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet godkendt, nu uden røde tal 

på bundlinjen (meget lille overskud) 

Konstituering 
Formand:  Per 
Næstformand:  Helle S 
Kasserer: Maj-Britt 
Sekretær: Betty 
Konkurrenceudvalg,  lydighed:  Helle 

S 
   Agility:  Peter og Jytte 
  Rally:  Betty 
Aktivitetsoversigt 
Se bilag 
Nyt til /fra husudvalget 
Da Hanne er udtrådt af bestyrelsen, sør-

ger Per forfremtiden for kontakt fra be-
styrelse til husudvalg. 

Næste mdr. + evt Pr, samt ændringen til 
hjemmesiden 

Hvervekampagne: Hanne laver opslag til 
ophængning forskellige steder, og hun 
laver sammen med Leo annonce til 
Ugeavisen Struer. Hun laver en artikel 
om klubbens mange forskellige tilbud, 
som sættes iUgeavisen Struer samtidig 
med annonce. 

Hjemmeside: Lene lægger agilityresultater 
ind på hjemmesiden. 

Mødedatoer i 2014: 6/3 hos Betty, ¾ hos 
Majbritt, 8/5 hos Helle, 12/6 hos Peter, 
7/8 hos Jytte, 4/9 hos Anne, 9/10 hos 
Per, 13/11 hos Betty. 

Evt. 
Betty står for salg af årets DcH T-shirt. 

Pris: 100,- (med hundens navn 120,-) 
Annoncetegning: bestyrelsen kontakter de 

firmaer, der allerede nu har annoncer i 
Hundeposten, + et par stykker mere. 

Rally startbøger bestilles hjem 

Lykken er……. 
 
Da Helle Noer Jepsen, nu nyoprykket A hundefører, i sin 
tid første gang blev hvalpeejer, nedfældede hun sine tan-
ker på denne måde: 
 
Lykken er….. 
…at komme hjem og opdage, at hvalpen ikke har spist nær 
så meget af væggen som i går. 
 
…at hvalpen ikke bliver så stor, at den lige nøjagtig kan 
slikke pålægget af ens bolle på sofabordet. 

(Fortsættes på side 10) 
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

Tlf. 97 87 15 93, Mobil 20 23 25 93 

…at gå på hvalpehold og se, at ens hvalp ikke 
altid er den værste. 
 
…at stå op om morgenen og se, at hvalpen 
kun har tisset en gang i nattens løb. 
 
…at lave mad med en hvalp, der med 
”dådyrøjne” sidder bagved og konstant giver 
pote. 
 
…at finde ens potteplanter i samlesæt 
 
…at give en ”nej- kommando” og se, at det 
først er efter den tredje, at hvalpen alligevel 
gør det, den ikke må. 
 
…at tælle sine fingre efter at have givet hval-
pen en godbid og opdage, at der stadig sidder 
ca. fem på hver hånd. 
 
…at løbe om kap med hvalpen, når det ringer 
på døren, for at advare gæsten om en 
”flyvende modtagelse”. 
 

…at være hvalpeejer. 
 
7 måneder senere: 
 
Min føjleton om lykken med Gaia er nu nået 
ud over hvalpestadiet, idet Gaia nu er blevet 9 
måneder, så lykken er….. 
 
…at øve sig i at udtale hundens navn roligt og 
behersket mens den fræser væk fra en tværs 
over tre marker og en gårdsplads. 
 
…en hund, som nægter at spise sin foder, 
men derimod gerne tapetet i baggangen. 
 
…at tage til træning og opdage, at ens hund 
lider af hukommelsestab. 
 
…at spytte efter træneren efter han har forkla-
ret, at indkaldet nok skal blive godt igen -- om 
2 – 3 måneder. 
 
…forgæves at forsøge at aflokke et spring fra 
hunden til træning, for derefter nedtrykt at køre 
hjem, lukke hunden ud i haven og se den 
svæve flot hen over stakittet på jagt efter na-
boens dreng, som kom cyklende forbi. 
 
…at være på evig slankekur i håb om stadig at 
kunne være i sengen, selvom den nu halvsto-
re hund efterhånden fylder godt i sengen. Og 
den flytter sig i hvert fald ikke. 
 
…at vride venstre skulder af led, fordi hunden 
springer til siden for at undgå det 
”smadderfarlige brønddæksel, der lige er der”. 
 
…ikke at kunne åbne fordøren og komme ind, 
fordi hunden glad hopper op ad døren og si-
ger: ”Hurra…mor er hjemme!!” 
 
…en unghund i lømmelalderen. 

(Fortsat fra side 9) 
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Hvordan en hund fanger en frisbee 

Af: Jonas Kristoffer Lindeløv, ph.d. stude-
rende i kognitiv neurovidenskab 
http://videnskab.dk/blog/hvordan-en-hund-
fanger-en-frisbee 
Forskere har vist, at en hund fanger en fris-
bee på samme måde som en baseball-
spiller griber en bold. Det er en helt simpel 
strategi, hvor hjernen undgår at skulle lave 
avanceret analytisk arbejde. Det viser, at 
hjernen ikke fungerer som en fjern forsker, 
men nærmere som en håndværker, der ar-
bejder bedst, når han har fingrene i virke-
ligheden. 
Hvordan ved du, hvor du skal løbe hen, for at 
gribe en bold? Går du analytisk til værks ved 
at opstille en ligning for boldens ballistiske ba-
ne, hvor du tager højde for dit perspektiv og 
indregner vindmodstand/retning? Eller bruger 
du andre strategier? 
Det spørgsmål har forskeren McBeath og kol-
leger brugt en hel karriere på at undersøge. 
En af deres nyere artikler, How Dogs can Na-
vigate to Catch Frisbees, er ganske munter 
læsning, selvom selve artiklen er ganske seri-
øs. Forskerne har kastet frisbees til hunde 
med kameraer monteret på ryggen! 
 
Løser ikke ligninger 
De lavede eksperimenterne med en Springer 
spaniel (Romeo), og en Border collie (Lilly), 
som var erfarne i at fange frisbee. Der er flere 
ting som taler imod, at hundene kan regne ud, 
hvor frisbeen flyver hen. For det første virker 
det ganske enkelt urealistisk, at hunde kan ud-
regne aerodynamik mm. på få sekunder. For 
det andet så man, at Romeo og Lilly ikke løb i 
en lige bane hen til gribepunktet, men i stedet i 
en kurvet bane. For det tredje løb de ikke di-
rekte hen til gribepunktet og stillede sig dér, 
men i stedet holdt de sig konstant i en jævn 
bevægelse. 
 
En simpel og effektiv strategi 
Ved at analysere videoerne fra rygkameraer-
ne, viser det sig, at hundene bruger en langt 
simplere strategi. De løber den vej, der gør, at 
frisbeen bevæger sig i en lige linje i deres 
synsfelt uden at den ændrer hastighed. Med 
denne strategi når de automatisk hen til fris-
been, uanset vindforhold og andre påvirknin-

ger! Forskerne kunne forklare (forudsige) mere 
end 95 % af hundenes løbebane og hastighed 
udelukkende ud fra dette ene princip. 
I stedet for en avanceret 3D model af verden, 
skal de simpelthen bare se på verden som et 
2D billede og få bolden til at bevæge sig jævnt 
i en lige linje. Det er en god strategi fordi den 
giver næsten perfekt resultat hver gang. Og 
det er en nem strategi fordi man hverken skal 
vurdere afstanden til frisbeen, dens hastighed 
eller dens faktiske størrelse. 
… og det gælder ikke kun hunde. Faktisk blev 
eksperimentet første gang publiceret med 
baseball-spillere i 1995, hvor samme forsker-
gruppe viste, at mennesker bruger samme 
simple strategi. Disse eksperimenter er siden 
blevet gentaget mange gange med samme 
overordnede resultat. 
Hjernen er vild med no-brainers 
Eksperimenterne med frisbee og baseball vi-
ser på en simpel måde en større sandhed om 
hjernen: hjernen er vild med no-brainers! 

 
(Fortsættes side 16) 

http://videnskab.dk/node/12310
http://pss.sagepub.com/content/15/7/437.short
http://pss.sagepub.com/content/15/7/437.short
http://www.bioteach.ubc.ca/TeachingResources/GeneralScience/BaseballPaper.pdf
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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 

http://www.spar.dk
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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 

http://www.revisionlimfjord.dk/
http://www.noel-vestergaard.dk
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Resultater fra konkurrencer 

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

                  

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

                    

                   

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

                  

                   

                   

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

                  

                   

                   

                   

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

                   

                   

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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Klasse 

 
Sted 

                  

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

                    

                   

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

                  

                   

                   

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

                  

                   

                   

                   

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

                   

                   

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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Konkurrencedatoer i 2014 
 

Sidste 

tilmelding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 14/02 Lø 01/03 Sydthy  Indendørs agility 

 Lø 15/03  Landsmøde – ingen konkurrence 

denne weekend 

Fr 07/03 Lø 22/03 Nibe  CBA 

Fr 14/03 Sø 30/03 Dronninglund Indendørs rally 

Fr 21/03 Lø 05/04 Vesthimmerland CBAE 

Fr 28/03 Lø 12/04 Hjørring 

Aalborg  

CBAE 

Landsdækkende Agility konkurrence 

 25 - 27/04 Sydthy Nordisk DM  

Fr 18/04 Lø 03/05 Lindholm CBA 

Fr 25/04 Lø 10/05 

 

Kongerslev 

Dronninglund 

CB 

Agility 

 Sø 11/05 Dronninglund Agility 

Fr 09/05 Lø 24/05 Brønderslev 

 

C drive in 

B (alm) 

Fr 30/05 Lø 14/06 Brønderslev 

Han Herred 

Arden 

Agility for begyndere 

C 

B 

Fr 06/06 Lø 21/06 Thisted CBAE 

Fr 20/06 Lø 05/07 Sæby CBA 

Fr  01/08 Lø 16/08 Støvring CB drive in 

Fr 08/08 Sø 24/08 Frederikshavn Nordjysk mesterskab I Rally 

Fr 15/08 Lø 30/08 Aalborg CBA 

Fr 22/08 Lø 06/09 

 

Skagen 

Han Herred 

CBAE 

Rally 

 Sø 07/09 Brønderslev Rally 

 20 - 21/09 Dronninglund DM 

Fr 26/09 Lø 11/10 Frederikshavn CBAE Nordjysk mesterskab 

Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max antal på og så vil 

hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet 
(Fortsat fra side 16) 

Den foretrækker ”uintelligente” løsninger, hvor 
den skal lave mindst muligt analyserende ar-
bejde. 
Vi tænker ofte på hjernen som en mægtig vi-
denskabsmand der afkoblet fra omverdenen 
analyserer sig frem til løsningerne først og så 
eksekverer dem efter en plan. Men det er en 
myte. Det ville tage al for lang tid og være alt 
for krævende – vi ville ikke nå at gribe bolden 
eller fange frisbeen. 
Det er mere rigtigt at sige, at hjernen er fun-
damentalt afhængig af konstant at kunne age-
re i omverdenen, fordi den så kan bruge sim-

ple strategier, hvor løsningen opstår hen ad 
vejen. Hundene og baseball-spillere er af-
hængige af, at kunne holde øjnene på bolden 
og at kunne løbe - og det bringer dem auto-
matisk hen til bolden/frisbeen. I stedet for en 
fjern forsker er hjernen altså snarere som en 
dygtig håndværker, der løser problemerne 
bedst, mens han kan manipulere tingene med 
hænderne. 
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Så har jeg været på mit første Tranum kursus, 
og jeg må sige, det er rigtig hyggeligt. 
Mette og jeg valgte så at bo i et sommerhus, 
da vi er lidt pylrede med vores hunde. Vi var 
bange de skulle fryse, men det var jo ikke så 
koldt. 
Jeg var på Rally kursus med Helle Troelsen, 
en rigtig dygtig kursusleder og så havde hun 
Jette med som hjælper, de var velforberedte 
og supplerede hinanden godt. 
Heldigvis havde Helle bedt om en ridehal, så 
vi var indendørs, ellers kunne det have blevet 
en blandet fornøjelse. 
Vi startede med morgenmad i Tranum og der 
var alt hvad hjertet kunne begære. Så kørte vi 
de 8 km ud til ridehallen, hvor vi startede med 
teori i ca. 1 time, dernæst undervisning indtil 
middag.  
Vi kørte tilbage til Tranum og fik alt hvad hjer-
tet kunne begære, (der var også noget for de 
kræsne) 
Kl. 13 skulle vi igen mødes til teori en times 
tid, det var lidt strengt, når man lige havde 
spist sig godt mæt. Da kunne man godt have 
brugt en lille morfar, men Helle og Jette holdt 
liv i os. Derefter træning igen indtil kl. 16.00 
Om aftenen var der spisning og dans. Vi fik 
rigtig godt mad og citronfromage, nogen fik 
kun flødeskum, det var næsten det der var 
mest af. Festen sluttede af med natmad, jeg 
havde faktisk sagt godnat, men så kom nat-
maden, så skulle jeg ikke hjem. 
Mette var ikke med inde at spise, da hun var 
gået kold og skulle jo også holde næste dag. 
Hun var så barnepige for Tulle. De var vist 
ikke helt enige om opførsel, så Tulle fik lidt 
skæld ud. Tulle sendte Mette dræberøjne, 

men Smilla blev helt flad, fordi mor var sur. Da 
Mette var færdig, gik Tulle ind og lagde sig på 
mit tøj i et par timer. Så kom hun ind i stuen 
og satte sig i en lænestol og kiggede lidt på 
Mette, så lagde hun sig ned og sov. Da Mette 
gik i seng snorkede Tulle så meget, at Mette 
måtte lukke døren til sit værelse. 
Søndag morgen startede vi kl. 9 med morgen-
mad og så var det på den igen. Da var det en 
bidende blæst, vi havde lidt ondt af dem som 
skulle være ude. 
At se tilbage var det en dejlig oplevelse at væ-
re på Tranum, man får en masse input og go-
de fif af sine medkursister. Der var nogle som 
ikke havde hund med, men de var faktisk go-
de til at komme og sige prøv lige at gøre så-
dan i stedet for, nogle gange lykkedes det, 
andre gange ikke. 
Jeg kan varmt anbefale alle trænere at tage 
med. Man møder en masse nye mennesker 
og også tidligere kursister fra træneruddannel-
sen. Helt igennem et skønt og lærerigt kursus, 
så kom op af stolen og kom med. 
Jeg var træt, og Tulle ikke mindre, da vi kom 
hjem. 
Tulle og Betty 

Min første gang på Tranum kursus 

Kloge ord om konkurrencer 
”For at opnå topresultater skal: 
 
- en C hund være dygtig,  
- en B hund være dygtig og heldig,  
- en A hund være dygtig og meget heldig  
- en E hund være dygtig og tro på mirakler” 
 

Citat Arne Søegaard. 



Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 18 

Jubilarer 

Ved generalforsamlingen forsøgte Per at ud-
dele årstegn til jubilarer. Desværre var kun 
Bent Erik til stede. 
Han fik et velfortjent årstegn for 15 år. 
 
 
 
 

Endvidere var der årstegn til: 
5 år:  Ina, Sine, Majbritt Damsgaard. 
10 år:  Villy 
15 år:  Hanne Ambolt, Bent Erik 
30 år:  Kari 

 
 
 

Til træningen dagen efter fangede vi 3 andre jubilarer: 
Maj-Brit og Ina med 5 års tegn og i midten Kari med sit 30 
års tegn. Egentligt har hun været med i 39 år, med hun blev 
ved en fejl meldt ud for 30 år siden, derefter indmeldt igen. 

Årets medlem 2013 
Der var kommet 2 indstillinger: 
 
1. indstilling: 
Claus Jepsen har i mange år været en meget 
succesfuld hundefører sammen med Koda. 
De har vundet rigtig mange pokaler og delta-
get ved DM flere gange. Han har på bedste 
vis, gjort god reklame for DcH Thyholm. 
Han er en super god træningsmakker, og de-
ler gerne ud af egne erfaringer og er altid klar 
med løsningsforslag. Desuden er han en 
skøn person at være sammen med. 
Lige nu viser Claus at det at være hundefører 
er mere end at vinde konkurrencer og træne. 
Han kæmper sammen med Koda-bamsen en 
kamp for at give Koda en indholdsrig tilværel-
se efter Koda`s sygdom. Noget jeg personligt 
har meget stor respekt for. 
Så mit bud på årets medlem er Claus S. Jep-
sen.” 
 
2. indstilling: 
”Jeg indstiller Mette Olesen, da jeg syntes 
hun har gjort et stort stykke arbejde, som lig-

ger langt udover, 
hvad man kan 
forlange af en 
nyere træner. 
Hun har alene 
forsøgt at hjælpe 
et medlem med 
en bedre hånd-
tering af sin 
hund, med me-
get tilfredsstillen-
de resultat. 
Hun tog også 
selv en opfor-
dring op ved at søge Tuborg fonden om at 
donere et spring til vor agility hold, og på den 
baggrund fik vi næste uden omkostninger et 
nyt spring, også kaldt muren. 
Derfor mener jeg at Mette skal udnævnes 
som årets medlem 2013    
 
Udvalgets beslutning: 
Årets medlem 2013 bliver: 
 
Mette Olesen. 
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Bodil 
 
 
Også vi havde besøg af Bodil. 
Hun tog for sig af retterne, og vi 
venter i skrivende stund stadig 
på, at de tagplader, der er i 
restordre, kommer, så tømreren 
kan udbedre skaderne. 
Forsikringen dækker forhåbent-
ligt det hele. 
 
 
 
 

Legestavtivet lå i smadder 
på jorden—det kommer vist 
ikke til at fungere igen! 
(Mon vi kan få doneret et 
nyt?) 

 
 
Eftersøgningsområ-
det i Ydby Skov var 
et ynkeligt syn, 
men bestemt ikke 
mindre spænden-
de. 
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35 unge og lidt mindre unge mennesker 
var mødt op til juleskovturen sidst i no-
vember. Det havde regnet hele formid-
dagen, men da man mødtes i skoven, 
var vejret dejligt. 
Også i år blev julemanden og hans ko-
ne fundet, og de diskede op med varm 
kakao, kaffe og æbleskiver.  
Til børnene var der slikposer, og et en-
kelt barn, som med sine forældre blot 
var på tur i skoven, fik en oplevelse, da 
hun pludselig mødte julemanden, som 
gav hende en slikpose. 

Børnene samlet omkring julemanden 

Arnold kigger lidt betuttet på den underlige 
mand. 

Der var dømt hygge med kakao og æbleskiver. 
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22/2 kl. 15 slår vi katten af tønden og kårer 
årets kattekonge/dronning og -

prins/prinsesse 
 

Vi kårer også bedste udklædning. 

 
 
 
 

Mød op og vær med.  
Hvis du ikke lige selv har børn eller børne-

børn, så gå over til naboen og lån nogle til at 
være med. 
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Ved afslutningsfesten i november del-
tog 23 glade mennesker, der nød slag-
ter Langes mad . 
Stemningen var dejlig og afslappet. På 
forhånd havde vi været lidt bekymrede 
over, hvordan vi nu skulle finde ud af at 
slutte festen og tage hjem, for det har 
altid været sådan ,at når der ikke var 
mere strøm fra generatoren—ja så gik 
lyset jo ud, og det var tid at bryde op. 
Men selvom vi nu havde  ”lys over 
land”, fandt vi dog ud af at få afsluttet    
Efter maden kårede vi årets hunde, og 
da vi manglede et par stykker, gik jung-
letrommerne i form af sms’er i gang, og  

 
både årets agilityhund og årets C-hund 
kom og blev hyldet. 

Maj-Britt blev 
årets konkur-

rence 
hund 

 
(hende fange-
de vi til trænin-
gen i januar) 

Glade mennesker ved bordets glæder 
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Bent blev årets B hund 

Helle blev årets elitehund 

Freja blev årets agilityhund 

Anne blev årets  
C-hund 

(arkivbillede) 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 

http://www.haareksperten.dk
http://www.haareksperten.dk/
http://www.kristianhove.dk/
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2014  
FOR DCH THYHOLM  

 
Dato: Emne:     Tid: 

22/02: Fastelavn      15.00 Se opslag  
22/03: Sidste lørdagstræning    Se opslag 
29/03: Venskabskonkurrence i Thisted   Se opslag 
31/03: Første mandagstræning    19.00 – 20.00 
01/04: Første tirsdagstræning     19.00 – 20.00  
02/04: Første onsdagstræning     19.00 – 20.00  
17/05: Venskabskonkurrence i Han Herred   Se opslag 
21/06: Lokalkonkurrence    Se opslag 
21/06: Sct. Hans fest i klubhuset   Se opslag 
07/07: Sidste mandagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
08/07: Sidste tirsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
09/07: Sidste onsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
04/08: Første mandagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
05/08: Første tirsdagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
06/08: Første onsdagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
13/09: Venskabskonkurrence på Thyholm   Se opslag 
22/09: Sidste Mandagstræning    19.00 – 20.00 
23/09: Sidste tirsdagstræning    19.00 – 20.00 
24/09: Sidste Onsdagstræning    19.00 – 20.00 
04/10: Opstart af lørdagstræning   12.30 – 15.30  
04/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
08-09/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)      Se opslag 
22/11: Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset   Se opslag 
29/11: Juleskovtur, derefter juleferie   Se opslag 

   År 2015  
09/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT  (via bank) 
03/01: Opstart efter ferien.    12.30 – 16.00 
10- 11/01  Tranum kursus    Se opslag 
30/01: Generalforsamling    19.00 – 22.00 
21/02: Fastelavn     15.00  
 
 

Datoer for lokal- og venskabs-konkurrencer 2014 
 
Thisted   29/3 
Han Herred  17/5 
Lokalkonkurrence 21/6 
Thyholm   13/9 
Sydthy   4/10 
Lokalkonkurrence 22/11 
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Hvor svært kan det være??? 
Tja, læs dette nyhedsbrev, der kom 
fra DcH’s konkurrenceudvalg i no-
vember: 
 
Nov 2013. 
Profil på online tilmelding. 
I 2012 blev det indført, at man skulle 
have en profil på online tilmeld for at 
kunne tilmelde sig til konkurrencer. Der 
var overgangsproblemer, da mange 
havde tilmeldt sig, inden denne regel 
blev indført. 
I 2013 burde vi så ikke have problemer, 
men prøv at se på ukendte, på 
resultatsiden, så er problemet der sta-
dig. 
Hvorfor ender hundeførerne så der. Det 
gør de, fordi klubberne tilmelder egne 
hunde, og hunde fra naboklubberne, 
manuelt direkte i beregnerprogrammet. 
Når vi siger profil, hvad mener vi så. Så 
skal der være en profil på hundeføreren 
og en profil på den hund man løber 
med. Det gælder også, hvis man løber 
med naboens hund. 
Hvorfor står der så hunde i ukendte lige 
nu. Det gør der fordi nogle helt mangler 
en personlig profil, nogle mangler en 
profil på hunden, der er også nogle med 
fejl i medlemsnummer og stavefejl i det 
indtastede. Medlemsnummerfejl 
fremkommer ved manuel indtastning. 
De 2 første tilfælde, kan vi ikke gøre no-
get ved, det er kun hundeføreren der 
kan rette. De 2 sidste tilfælde prøver vi 
at rette så godt vi kan. 
Fra 2014 skulle vi gerne være fri for 
hunde på ukendte-listen. 
Hvordan slipper vi så for at få hunde på 
ukendte-listen. Vi kunne jo sige nej til 
manuel tilmelding. Kan det ikke lade sig 

gøre, så giv hundeføreren besked på 
at de ikke kommer med uden profil. 
Samme sekund profilen er oprettet, kan 
den hentes ned på beregnerprogram-
met, så det er ikke noget der tager lang 
tid, at komme igennem. 
På DcH-Danmark hjemmesiden står 
der, at man skal slette sin profil når man 
flytter klub og får et 900 nummer. Det 
skal man ikke. 
Fortsæt med at bruge den gamle profil, 
medlemsnummeret skulle gerne blive 
opdateret automatisk. Hvis ikke det bli-
ver opdateret, efter et stykke tid, så 
send en mail til resultater@dch-dm.dk , 
så sørger vi for, at profilen bliver opda-
teret. 
Hvis man sletter sin profil efter at have 
fået et 900 nummer, så skal alle 
hundeførerens konkurrenceresultater 
rettes manuelt i beregnerprogrammet 
og sendes ind igen. 

On-line tilmelding til kreds/landskonkurrencer 
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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. Fra d. 22.3.2014 til 1.10.2014 

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag kl.19.00       

  Agility 1 Mette 24657118 

  Rally Betty 29730510 

  E Claus 51376656 

Tirsdag kl.19.00       

  Agility 2 Leo 61661991 

  Klikkerholdet Helle S. 
Lene 

20301215 

60930558 

  B Ina 40276592 

Onsdag kl.19.00       

  Agility 3 Helle N.J. 42161391 

  Hvalpe og Familieholdet Per 
Bent Erik 

25701225 

20418183 

  Ny C + C Hanne 

Anne  
20462592 

41628069 



    
A
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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 


