
 
38. årgang Maj 2014 

Anne og Coco med deres flotte pokal for  
1. pladsen i Hjørring 
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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 30308133  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 30308133  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. 6/3 2014 hos Betty        

 
Til stede var: Per, Peter, Jytte, Anne og Betty 
 
1. Opfølgning af referat fra sidst møde d. 
30/1 hos Per 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
2. Siden sidst 
Fastelavnsfest aflyst pga. kun 2 tilmeldte 
Agility stævne i Sydthy, hvor Freja og Isolde 
gjorde sin debut med bravur. 
 
3. Nyt fra kreds og lands m. m. 
Ingen deltagelse i kredsrådsmødet, men der 
blev fundet en kasserer som kommer fra Vest 
Himmerland. 
Der var drøftelse af, hvad man skal gøre af 
nye tiltag, for at få flere medlemmer i DcH. 
Det er faldende over hele landet, der var man-
ge forslag men ikke noget konkret. Bare i 
kreds 1. er der tilbagegang på 89 medlemmer 
i forhold til 2012. 
Budgettet blev gennemgået og tilpasset på 
enkelte punkter med henblik på at nå et drifts-
mæssigt overskud, Bl.a. udgår VIP arrange-
mentet. 
Klar-parat-konkurrencestart kurser er under 
planlægning. Der bliver tale om lydighed i alle 
klasser, og kurserne forløber over to aftener i 
feb. Marts. 
Der forventes også en aften for både rally og 
agility. 
Der kommer et IPO kursus samt et agilitykur-
sus 6-7. april 
Landsforeningen arbejder med et kursusfor-
løb for foreningsformænd og kasserere. 
Der drøftes kursus for sporlæggere. 
Kredsgeneralforsamlingen var nem da der var 
genvalg over hele linjen på nær kasserer hvor 
der måtte ekstra ordinær valg til. 
Ved valg af kredsformand skal der opnås 
mindst 50% af de afgivne stemmer. 
Kontingent foreslås uændret til kredsen på 
165,00 kr. 

Der skal tages stilling til om alle foreninger 
skal have WinKas. Hvis den bliver vedtaget er 
der forslag om 40 kr. i kontingentforhøjelse. 
Forslag om landsforeningskontingent pr. med-
lem dækker en 12 mdr. periode. 
Hvis et medlem er tilknyttet mere end en for-
ening foreslås det at man kun skal betale et 
medlemskab til lands og kreds. 
Kassereren skal føre og vedligeholde med-
lemskartoteket over lokalforeningen via 
Landsforeningens online medlemskartotek. 
Der skal i 2014 revideres i vedtægter og ori-
entering da det er meget svær at finde rundt i. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Per fremlagde regnskabet som var en del 
bedre end sidste måned. 
 
5. Annonce tegning til HP 
Annonce tegningen skal til at afsluttes. 
 
6. Hindsels 
Der var ingen stemning for deltagelse på 
Hindsels palmesøndag. 
 
7. Nyt til/ fra husudvalget. 
Husudvalget har ytret ønske om en arbejds-
dag til hjælp med rydning af loftet. Oprydning i 
redskabsrum og containere. Nedtagning af 
kamin. Maling af flagstang. Opretning af fliser 
( evt, lægges nogle flere), osv. 
Leo har gjort opmærksom på at gulvet i AG 
skuret forsvinder nedenud. 
Vi har i best. Foreslået d. 27/4 kl. ? 
 
8. Næste mdr. + evt. PR, samt ændring 
Næste møde er hos Mai-Britt d. 3/4 
 
9. Eventuel 
Anne efterlyste vester, da vi ikke kan få de 
grønne mere. Vi skal prøve at undersøge 
markedet. 
T-shirt og rallybøger bestilles 

(Fortsættes på side 5) 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Sedler til opslagstavlen angående tilmelding 
og betaling. 
Madseddel til konkurrence udvalget godkendt. 
Nr. holdere til konkurrence drøftes 

Lemvig har spurgt om vi evt. kunne tænke os 
en konkurrence dag i rally sammen med dem 
og evt. et par andre klubber. 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 3/4 2014 hos Maj-Britt 

  
Til stede var: Per, Jytte, Anne, Helle, Maj-Britt 
og Betty 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste møde d. 
6/3  hos Betty 
Referatet godkendt og underskrevet 
 
2. Siden sidst 
Venskabsdyst i Thisted. Rigtig mange hunde 
var tilmeldt i både Lydighed og Agility. Men 
utilfredshed med at det kun var lydighedsfol-
kene der blev krediteret for deltagelse og pla-
cering. Agility bliver kun de der har en første 
el. anden plads nævnt, resten er bare delta-
gere. Det blev bestemt på et formandsmøde 
at alle hundeførere skulle nævnes. Der er hel-
ler ingen der har fået papirer med hjem så 
man kunne se resultaterne. 
 

3. Nyt fra kreds og lands 
De kollektive arbejdsskade og erhvervsan-
svarsforsikringer dækker udelukkende i 
DcH`s aktiviteter og arrangementer, altså alm. 
Træning, konkurrencer, kurser o. lign. men 
kun i DcH lokalforeningernes regi, samt socia-
le sammenkomster, når de foregår som en 
naturlig foreningsrelation. 
Såfremt lokalforeninger el. enkelt medlemmer 
deltager i aktiviteter el. arrangementer hos 
andre erhvervsansvarsforsikringer. 
Ændringer af vedtægter på landsforeningens 
generalforsamling: 
Forretningsføreren skal som en del af sit virke 
føre og vedligeholde et medlemskartotek over 
lokalforeningernes medlemmer. 
Kassereren skal som en del af sit virke føre 
og vedligeholde et medlemskartotek over lo-
kalforeningernes medlemmer via landsfor-

(Fortsættes på side 6) 
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www.sparv.dk 

eningens fælles online medlemskartotek. 
Winkas blev forkastet. 
Ændringsforslag til dobbelt medlemskab: For 
medlemmer, der tillige er medlem i en anden 
lokalforening, betales der kun for et medlem-
skab til landsforeningen. 
Ændringerne er lagt ind på Thyholms hjemme-
side. 
Forslag om uændret kontingent: Det blev ved-
taget. 
På hovedbestyrelsesmødet blev Sæby udtruk-
ket til regnskabskontrol. 
Nyt konkurrenceprogram er lavet sammen 
med DDk og sælges via DcH`s  sekretariat.  
  
4. Fremlæggelse af regnskab: 
Mai-Britt fremlagde regnskabet der igen viste 
en lille fremgang siden sidst. Annonce rekla-
merne er gået godt, næsten alle har betalt. 
 
5. Arbejdsdag:  
Rigtig mange har tilmeldt sig arbejdsdagen. 
Hanne og jeg skal snakke sammen om ma-
den. 

 
6. Arrangementer: 
 Ingen lige nu. 
 
7. Husudvalg: 
 Intet nyt. 
 
8. Næste møde: 
 Helle d. 8/5 2014 
 
9. Evt 
 Helle har et forslag om at lave nogle kurser 
for evt. at få flere medlemmer, da man jo skal 
være medlem for at kunne deltage i et kursus. 
Per vil gerne over til at tage hvalpe ind holdvis 
da det ikke er nem at træne både nye og æl-
dre hvalpe når man kun er en træner og han 
synes også han mangler en afslutningsprøve. 
Der er heller ikke den samme sammenhold på 
holdet når man starter op en og en. 
 
Referent: Betty 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

http://www.sparlim.dk
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

Vedrørende oprykninger er der ændret, så 
hundene fremadrettet følger samme klasse i 
agility og spring. 

Ordlyden i reglerne bliver: Agility og spring 
klasser følges ad i forhold til oprykninger.  
Efter 1. januar 2014 indplaceres hunden i den 
agility klasse den er kvalificeret til. Eks. AG1 
og SP2 = Klasse 1. 
Kun placeringer opnået ved kredskonkurren-
cer, eller åbne konkurrencer i andre kredse, 
tæller med til oprykning.   
Oprykningsregler:  
Kl. 1 til 2: 8 fejlfrie gennemløb, heraf mindst 4 
i agility. 
Kl. 2 til 3: 6 fejlfrie gennemløb, heraf mindst 3 
i agility, samt placering blandt de 20% bedste 
oprundet ud fra antal tilmeldte i klassen. For 
oprykning kræves gennemløb under mindst to 
forskellige dommere.   
Dette gøres for at forøge arrangørernes mu-
ligheder for koordinering af klasserne ved 

stævneafvikling. AGU tilretter hundenes klas-
se-registrering på dch-tilmeld.dk. Hundeførere 
bør kontrollere, at hundene er indplaceret kor-
rekt.   
Samtidig bliver der tilføjet en dispensations-
mulighed mere, hvor det er muligt, at ansøge 
om at en klasse 3 hund bliver nedklassificeret 
til klasse 2.  En godkendt ansøgning gælder i 
det pågældende stævneår. Der kan søges 
løbende. Der kan ikke modtages opryknings-
placeringer i klasse 2. Efter godkendt ansøg-
ning fastlåses hunden som klasse 2 hund i 
DcH-Tilmeld.   
For øvrige regelændringer, henvises til det 
nye regelsæt på http://www.dch-
danmark.dk/agility.htm, hvor ændringerne vil 
være fremhævet med rød og fed skrift.   
 
Med venlig hilsen   
Agilityudvalget   

Nyhedsbrev om ændringer til agilityreglerne 2014.   

http://www.kvv.dk
http://www.hvidbjergbank.dk/
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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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Fødevareministeren har lanceret fire initia-
tiver, der skal forbedre hundes velfærd. 
 
Vælg din hund med omhu 
Flere tusind hunde aflives hvert år – blandt 
andet på grund af adfærdsproblemer, og at 
ejerne ikke længere magter hunden. Samtidig 
importeres hunde illegalt fra lande, hvor hun-
de avles ofte under kummerlige forhold på 
hundefabrikker. 
Kommende hundeejere skylder både sig selv 
og hunden at vælge en hund med omhu. Man 
skal gøre sig klart, om man har tid, penge og 
plads til hunden, inden man anskaffer sig den.  
Fødevareministeriet vil indgå et partnerskab 
med Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kennel Klub 
og Den Danske Dyrlægeforening om en kam-
pagne målrettet folk og familier, der overvejer 
at købe hund. Formålet er at guide dem til en 
velovervejet beslutning i forhold til at blive 
hundeejer.  
 
Forbud mod salg af hunde på markeder 
Der er i dag ikke regler for, hvor salg af hunde 
må finde sted. På markeder er hunde imidler-
tid i vidt omfang ofre for uovervejede impuls-
køb.  

 
Køb og salg af hund skal ske under ordnede 
forhold - både af hensyn til hundens velfærd 
og den kommende hundeejer.  
Derfor skal der indføres forbud mod salg af 
hunde på markeder.  
 
Avl af hunde 
Hunde skal ikke være ofre for modeluner og 
avles med uhensigtsmæssige karakteristika, 
der giver dem velfærdsproblemer – fx så de 
får så flade snuder, at de har svært ved at 
trække vejret. 
Der indføres en bestemmelse i dyreværnslo-
ven om, at avl skal ske på en måde, så det 
kan forventes, at afkommet vil bevæge sig 
ubesværet, have et normalt syn, have et godt 
helbred og kunne føde uhindret.  
 
Registrering af kenneler 
Hundeavlere, der avler mere end to kuld om 
året, skal registreres som kenneler. Fødeva-
reministeriet gennemfører en informations-
kampagne, der skal sikre, at kennelerne er 
registreret hos Fødevarestyrelsen, og at de 
overholder dyreværnsreglerne. 
 

Fakta om initiativerne i Et bedre hundeliv 
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

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

Fra netdyredoktor.dk 

 

Inden hunden skal tages med på rejse 
Hvis du planlægger at tage din hund med på 
ferie, skal du altid kontakte din dyrlæge i god 
tid.  

Dyrlægen vil tjekke hundens vaccinationer og 
bestemmelserne for rejse med dyr i det eller 
de lande, hvor du skal holde ferie. Et godt og 
grundigt forarbejde øger chancen for at ferien 
bliver en succes - også for din hund. 
 
Ved indrejse i udlandet kræves det at hunden 
opfylder landets veterinære bestemmelser, 
herunder krav til vaccinationer, og at dette at-
testeres af en dyrlæge. Dyrlægen kan være 
behjælpelig med at rekvirere de nødvendige 
attester fra Fødevaredirektoratets regionskon-
torer. 
Hvilke indførselsregler gælder i forskellige 
lande 
Hvis du skal rejse til udlandet med din hund, 
skal du forberede det i god tid. Alle hunde skal 
udstyres med et europæisk rejsepas, der kan 
købes hos dyrlægen. Der 

er forskellige regler fra land til land om vacci-
nation, ID mærkning, ormekure og undersø-
gelser mv. Reglerne kan ændres fra tid til an-
den, så det er vigtigt at du holder dig ajour. Du 
kan altid kontakte din dyrlæge, hvis du er i 
tvivl. 
 
Du kan læse mere herom på Fødevarestyrel-
sens hjemmeside under kæledyr. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_
med_kaeledyr. 

Hvis din hund skal ud at rejse 

I sommerhalvåret, fra 1. april til og med 30. 
september, skal hunde være i snor på stran-
den. I vinterhalvåret, fra 1. oktober til og med 
31. marts, må du gerne lade din hund være 
løs på stranden, men kun hvis den er under 
fuldt herredømme, jf. hundeloven. 
 
På en del strande er der dog helt forbud mod 
at medtage hunde – læg derfor altid mærke til 
en evt. lokal skiltning. 

På stranden med hunden. 
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Nibe skød landskonkurrencesæsonen i gang 
d. 22/3 med skøn forårsvejr.  
Det var rigtigt hundevejr: lidt vind, og solen 
skinnede lige indtil resultaterne blev råbt op. 
Thyholm havde 3 deltagere med: Anne i C og 
Lene og Bent i B. De kom alle hjem med nye 
konkurrenceerfaringer.  
Alle 3 lavede nogle helt perfekte øvelser, men 
der kom også et par smuttere for dem alle. 
Godt gået af alle 3 Thyholmere! 
Resultaterne kan ses andetsteds i bladet. 

Django laver en 
perfekt apport i B 

klassen 

Det er ikke til 
at se det, hvis 
man ikke lige 
ved det, men 
det er altså en 
perfekt hals-
givning i C 
klassen, og 
Anne og Coco 
er begge lige 
stolte. 

Sådan skal fri ved fod se ud i B klas-
sen, så Lene har god grund til at give 

Sui en lækker  belønning 



12 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

 

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

                    

Martin Søndergaard           90,5        

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

                  

Anne Olesen 103,1   130,90 147,4    140,55  146,8        

                   

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

                  

Lene Kjærgaard 91,70  115,5        121,5        

Bent Køhler 135,20 153,95  118,4    156,6   160,5        

Kristian Kristiansen  95,6         147        

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen  329,2  342,75  377,5 329,85   324,65 311,5        

                   

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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(max. 100p / oprykning 65p) 

                    

Martin Søndergaard           90,5        

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

                  

Anne Olesen 103,1   130,90 147,4    140,55  146,8        

                   

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

                  

Lene Kjærgaard 91,70  115,5        121,5        

Bent Køhler 135,20 153,95  118,4    156,6   160,5        

Kristian Kristiansen  95,6         147        

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen  329,2  342,75  377,5 329,85   324,65 311,5        

                   

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

Sidste 

tilmelding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

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 

Hvad tænker hunden om mennesket? 

Asbjørn Mølgaard Sørensen, Journalist 
 
Hunden er menneskets bedste ven – men 
er mennesket også hundens bedste ven? 
Det er svært at afgøre, hvad hunde tænker 
og føler, men den amerikanske neurolog 
Gregory Burns har nu taget nogle af de før-
ste skridt på vejen til at forstå menneskets 
bedste ven. Sammen med sine kollegaer ved 
Emory University har han nemlig brugt de 
seneste to år på at træne hunde til at sidde 
stille i MRI-scannere og måle deres hjerneak-
tivitet. 
Hans resultater er endnu ikke udgivet, men 
de er temmelig opsigtsvækkende. Det tyder 
nemlig på, at hunde oplever samme glæde, 
når de kan lugte deres ejer, som når de tror, 
de skal have mad. 
Hunde er lige så glade for ejeren som for 
mad 
I første omgang præsenterede forskerne 
hundene i scanneren for håndtegn, som hun-
dene forbandt med mad. Her viste scanne-
rens billeder, at et bestemt belønningscenter 
lyste op i hundenes hjerner. Men hvad viser 

det? 
At hunde er glade for mad er ikke så overra-
skende – men efter de første forsøg udsatte 
Gregory Burns også hundene for lugten af 
deres ejer samt fremmede menneskers lugte. 
Her viste det sig, at det samme område lyste 
op, når hundene fik præsenteret håndtegnet 
for mad, som når de blev præsenteret for lug-
ten af deres ejer. På samme måde lyste om-
rådet også op, når hundene så deres ejere. 
Svært at bevise følelser 
Ifølge Gregory Burns er de nuværende resul-
tater ikke nok til at kunne bevise, at hunde 
har følelser, men de viser derimod, at hunde-
hjerner har meget til fælles med menneske-
hjerner. 
Området, der lyste op hos hundene, hed-
der Nucleus caudatus, eller på dansk hale-
kernen, og det eksisterer både hos menne-
sker og hunde. Hos mennesker forbinder 
man blandt andet området med positive følel-
ser, og ifølge Gregory Burns er det mange af 
de samme ting, der aktiverer området hos 
hunde og mennesker. 

(Fortsættes på side 17) 

http://videnskab.dk/node/21081
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»Evnen til at opleve positive følelser som 
kærlighed og tilknytning ville betyde, at hun-
de har en føleevne som kan sammenlignes 
med et menneskeligt barn. Og en sådan ev-
ne ville give anledning til at genoverveje, 
hvordan vi behandler hunde,« skriver Grego-
ry Burns i et indlæg i The New York Times. 
Hunde med rettigheder 
Som det er nu, så er hunde stadig ejendom, 
og de har altså ikke selv noget at skulle have 
sagt i forhold til, hvordan de bliver behandlet. 
Men ifølge Gregory Burns, så kan det måske 
ændre sig i fremtiden. 
»I to tilfælde har højesteretten i USA brugt 
hjerneskanninger til at konkludere, at unge 
kriminelle ikke kunne få livstid, fordi billeder-
ne viste, at deres hjerner endnu ikke var fuldt 
udviklede,« skriver Gregory Burns i New 
York Times. 
Selvom disse domme ikke har noget med 
hunde at gøre, mener han alligevel, at det er 
et skridt i en ny retning, at man inddrager 

hjerneskanninger i retssager. 
»Måske ser vi en dag en sag, hvor der argu-
menteres for en hunds rettigheder på bag-
grund af hjerneskanninger,« skriver han i et 
indlæg på The New York Times. 
 
 

 
 

Kloge Bernard Shaw 
 
”Måske ville det stå bedre til med verden, hvis 
menneskene fik mundkurvene og hundene 
lovene”  
 
Citat: Bernard Shaw, nobelpristager i litteratur 

1925) 
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Så har vi været til årets første venskabsdyst i 
agility. 
Foråret viste sig fra dens bedste side, med 
dejlig solskin men stadig lidt koldt. 
Thisted havde fået nye agility redskaber rigtig 
lækkert. 
Vi havde en rigtig hyggelig dag, også klubber-
ne imellem. Vi er efterhånden ved at kende 
hinanden rigtig godt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe-

ter (vores dommer) havde lavet nogle fanta-
stisk gode baner, men de trak godt nok rent, 
hvad længde angår. Alt forløb i god ro og or-
den. 
Så kom vi til afslutningen på dagen, hvor alle 
sad spændte på at høre hvordan det lige var 

gået deres hund, men der blev vi skuffet. 
Alle hunde i lydighed blev nævnt, men da agili-
ty skulle afvikles blev der kun nævnt de hunde 
som fik en præmie, vi andre var bare med som 
fyld. 
Godt nok var vi over 20 deltagere, men det var 
det vel også i lydighed. 
Fik vi så et stykke papir med hjem så vi kunne 
se hvordan det var gået, heller ikke det nej. 
Jeg tænkte på vej hjem, er agility bare en hun-
desport som kun få kan lide og skal vi bare 
skubbes ud i et hjørne for os selv, for ikke at 
blive hørt og set for meget. 
Jeg tænkte så også er jeg den eneste som er 
utilfreds, men heldigvis har jeg opbakning i 
klubben. 
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Dunja fra Ungarn 
Jeg har længe ønsket mig en hund nr. 2 og 
gerne en kvik mellemstørrelse, som jeg kan 
løbe agility med. Længe søger jeg oplysnin-
ger om hunderacer på nettet og bliver betaget 
af den ungarske "Mudi". I racebeskrivelsen 
står der at Mudi’en er en hyrde- og drivhund. 
På grund af sin modige karakter er den meget 
populær hos hyrderne til at drive flokke af 
vanskelige og store husdyr. Den bruges også 
til drivjagt på vildsvin. Anvendes som narko-
hund, vagt- og alarmhund. Glimrende egnet til 
agility og familiehund. Glad og frejdig begynd-
te jeg at lede efter kenneler og blev meget 
overrasket over at der i Danmark kun findes 3 
styks. nej ikke kenneler, der er kun tre Mudi 
hunde i alt. To af dem bor hos Gitte og Thor-
leif i Århus. Jeg tager på besøg for at se og 
høre om racen. Og falder for både hundene 
og deres mennesker. Efter besøget kører jeg 
hjem og bestiller en hvalp fra en kennel i Nor-
ge.  Nordiske forhold, tænker jeg, ligner nok 
danske og jeg kan (næsten) forstå hvad de 
siger. Men tæven går tom, og jeg står uden 
den hvalp, som jeg har glædet mig sådan til. 
Jeg leder efter hvalpe i andre lande, men op-
giver da jeg ikke er god til sprog. Jeg begyn-
der derfor at lede efter andre racer som avles 
herhjemme. Men så kontakter Gitte mig. "Køb 
dog en hvalp i Ungarn" siger hun. På nethin-
den popper der billeder af små beskidte hval-
pe med frygt i blikket. "Det tør jeg ikke," sva-
rer jeg. "Jeg vil have en god hvalp. Jeg er dår-

lig til sprog. Og hvordan skal jeg få den hentet 
hjem?" "Jeg kan tage med "tilbyder Gitte. Jeg 
tænker..øhhh....hvem vil lige tage til Ungarn 
for at hjælpe med at hente en hund? Men det 
vil Gitte. Hun bruger sine kennel forbindelser 
til at finde en god avler. Over facebook kom-
mer jeg i god kontakt med et ægtepar, der av-
ler Mudi. På deres hjemmeside "mudi4ever" 
kan jeg se stamtavle, udstillingens resultater, 
billeder m.m. Jeg finder til min forbløffelse ud 
af, at jeg godt kan jeg kommunikerer med 
dem på engelsk. Så gør jeg noget, jeg aldrig 
ville ha' troet muligt. Jeg bestiller en hvalp 
over nettet! 
Fødevarestyrelsen er et kapitel for sig selv. 
Indfører man en hvalp under 3 måneder til 
Danmark, skal man have særlig tilladelse, 
da den ikke kan rabies vaccineres. Så det bli-
ver en lind strøm af diverse papirer frem og 
tilbage til Ungarn, inden jeg modtager den en-
delige tilladelse.  
29 april tager Gitte og jeg af sted for at hente 
min 8 ugers Mudi. Vi flyver til Budapest og 
overnatter to nætter. Vi når at se lidt af denne 
smukke by, inden hvalpen bliver leveret på 
vores hotel. Med et slag bliver alle mine for-
domme, om en lille bange hvalp, gjort til 
skamme. Jeg står med den pragtfuldeste lille 
hvalp i favnen. Hun er glad, tillidsfuld, og sul-
ten. Hun vil gerne bæres og tisser pænt når 
jeg sætter hende ned. Om natten sover vi ma-
geligt i hotellets dobbeltseng. I flyveren hjem 
ligger hun i et bur ved mine fødder. Vi lander i 

Kastrup med SAS. De har den ene-
ste direkte rute, der vil have hund i 
kabinen. Derefter kører vi til Thy.  
Nu er der kommet liv i huset. Dunja 
(som betyder lille stjerne) er lidt af 
en gavtyv, så jeg har nok at se til og 
skal nok få min opdragelse og træ-
nings lyst styret. Vi forventer mange 
dejlige DCH-timer i klubben. 
 
Hilsen og på gensyn  
Dunja og Mette 
 

Køb dog en hvalp i Ungarn 
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Jeg er en agility hund, men nu skal jeg ”løbe” 
rally. Min ejer siger,  det vil være godt for 
mig, fordi jeg er lidt uopdragen, øh, hvad me-
ner hun mon med det, men pyt, bare der fal-
der nogle godbidder af, så er det ok med 
mig. 
Vi er ikke så mange på vores hold, en dejlig 
dame og så en flot fyr som mig, og så er der 
jo også Tulle. 
Betty går rundt og sætter nogle rallyskilte op, 
hvor der står hvad vi skal. Hun siger: ”Gør 
sådan Tulle”, og så gør Tulle det næsten rig-
tigt. Jeg tænker, at en lille tissetår vil hjælpe 
hende, men jeg når næsten ikke at løfte mit 
ben, inden de råber op. 
 

Vi starter altid med start, som er et meget lille 
bitte A, så den hopper jeg over, men nej det 
må man heller ikke. 
Man skal gå pænt uden om. 
 Der er mange skilte hvor jeg skal gå til 
højre eller venstre, måske tilbage hvor jeg 
kom fra, men det siger hun, eller hun vifter 
med hånden, som om jeg kan finde ud af det. 
 Stå, hvor svært kan det lige være, min 
ejer siger: ”Stå”,  jeg sætter mig, hun siger 
”Stå”, jeg sætter mig, og så går vi videre. 
Løb, håret tilbage, vi starter, men rolig nu, jeg 
skal kun løbe 1 meter, kalder de det løb?. 
 ”En tysker”. Jeg kan ikke finde ham, 
men vi drejer rundt og leder. 
 ”Dæk”, jeg lægger mig, og så går hun 
bag om mig og bliver væk. Jeg skal vist blive 
liggende, men jeg må nok hellere lige se, 
hvor hun blev af. 
 

”Slalom”. Øh hvor er pindene? Der er kun 
nogle små røde toppe, så der er ikke noget 
med at baske med numsen rundt om dem. 
 ”Baglæns”, kan man forlange en hund 
skal bakke, selv om det kun er et skridt. Tja 
måske. 

 Så kommer der et slutskilt, men det 
skal foregå meget roligt, fordi min ejer skal 
med over, åh nej ikke over, med ud. 
 Jeg synes, at det er rigtigt sjov at gå til 
Rally. Jeg lærer mange nye ting. 
 

(Fortsættes på side 21) 

Se selv—et lille A bræt. 

Jeg må næsten 
dreje hovedet af 
led for at holde 
øje med hende 

Rally skal snart til deres første konkurrence 
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Ps. Jeg har hørt, at der kommer nogle flere 
drenge, så nu bliver der gang i den. 
 
                                                                                  
VOV VOV    Fra Diesel 

Marley kan også det der med dæk 
osv. 

Online med Dch-Thyholm 

Dch-Thyholm har deres egen Facebook gruppe og hjemmeside. Jeg kan godt 
anbefale at blive medlem i dette forum på Facebook. Der bliver delt en masse 
spændende og sjov viden. Søg efter Dch, så skal du nok finde os. 
Tjek også vores egen hjemmeside ud på dch-thyholm.dk. 
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Store arbejdsdag 
Der var nogle dygtige og flittige medlemmer der d. 27. tog sig tid til at give en hånd med at få nogle 
praktiske ting ordnet i klubhus og område. Blandy andet blev der ryddet på loftet, ryddet op i red-
skabsrum og containere, kaminen blev taget ned, flagstangen blev malet og reolen i agilityskuret blev 
reddet før gulvet kollapsede, osv. 
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Store arbejdsdag 
Der var nogle dygtige og flittige medlemmer der d. 27. tog sig tid til at give en hånd med at få nogle 
praktiske ting ordnet i klubhus og område. Blandy andet blev der ryddet på loftet, ryddet op i red-
skabsrum og containere, kaminen blev taget ned, flagstangen blev malet og reolen i agilityskuret blev 
reddet før gulvet kollapsede, osv. 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 

http://www.haareksperten.dk
http://www.haareksperten.dk/
http://www.kristianhove.dk/


25 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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 

AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2014  

FOR DCH THYHOLM  

   

Dato: Emne: Tid: 

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 

8-9/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)  Se opslag 

22/11: Lokalkonkurrence og 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 kur-
sus 

Se opslag 

 

30/01: Generalforsamling 19.00 – 22.00 

21/02: Fastelavn 15.00  
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Da Kari den 5/5 fyldte 70 år, blev hun fejret behørigt af vennerne fra DcH Thy-
holm. 
Kari har været medlem i 38 år, selvom hendes medlemsnummer siger noget an-
det. Hun blev nemlig ved en kedelig fejl meldt ud engang for maaaaaaange år si-
den, dog straks meldt ind igen. 

Hun har været træner og 
bestyrelsesmedlem, og 
hun er stadig klar med en 
hjælpende hånd, så snart 
klubben kalder. 

Til lykke, Kari 
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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 

30308133  

  Ny C + C Hanne 

Anne  
20462592 

41628069 



    
A
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e
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Deadline  
Er  den 15/1, 15/4, 15/6, 15/9 og 15/11  

 

Du er meget velkommen til at sende 

stof til bladet til en af redaktionens 

medlemmer på deres mail, som du fin-

der på side 3. 
 

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 


