
 
38. årgang Aug. 2014 

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget 
en ændring af hundeloven. 
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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/  
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 22/5 2014 hos Helle. 

Til stede var Per, Anne, Helle, Maj-Britt, Peter 
og Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møder d. 
3/4-2014 hos Maj-Britt  
 
Referatet godkendt og underskrevet. 
 
Siden sidst 
 
Thyholm markerede sig i Han Herred ved at 
tage 4 første pladser i Lydighed. 
Arbejdsdag med mange fremmødte, der alle 
gjorde et godt stykke arbejde. 
Helle oplevede en fed dag ved Nordisk i Syd-
thy. De havde rigtig meget styr på det hele. 
 
Nyt fra kreds og lands 
 
Der er flere der ønsker vaccination og forsik-
ring slettet fra startbogen og i stedet ligge på 
DcH online. KU ønsker der stadig er registeret 
at hunde der stiller op til konkurrence er behø-
rigt vaccineret, men at de forsikringsmæssige 
forhold kan slettes. 
Vaccinationsreglerne for konkurrencedelta-
gerne i DcH undersøges om det skal være 3 
el. 4 år. 
Synlighed – intern og eksternt. Synliggør at  
alle henvendelser skal ske via de rette kana-
ler(ikke facebook) 
Drøfter om der skal gøres noget ved alle de 
uofficielle grupper der findes, men det vil 
landsforeningen ikke gøre noget ved.  
De henviser til siden der hedder ”DcH Lands-
forening” som er deres officielle facebookside. 
Vedrørende hjemmeside. Burde fokusere lidt 
mere på den og gøre den mere livlig og syn-
lig. 
Der er ny hjemmeside på vej 
 
 
 
 

Fremlæggelse af regnskab 
 
Der var ikke de store kommentarer til regn-
skabet, alle synes Maj-Britt har gjort det godt 
da der var ganske få penge i kassen efter vi 
fik strøm nu er der en del penge igen. 
 
Arrangementer Lokalkonkurrence og Skt. 
Hans festen 
 
Lidt diskussion om vi skulle flytte lokalkonkur-
rencen da 4 lydighedsfolk tager til Hurup. Men 
blev enige om at køre igennem den 21/6 som 
vi havde planlagt. 
Helle laver indbydelser og gør klar til konkur-
rence dagen før.  
Festudvalget ordner maden både til konkur-
rence og Skt. Hans 
 
Nyt til og fra husudvalget 
 
Vi har afløsere klar hvis Kristian siger fra 
 
Næstemåned + evt Pr samt ændring til 
hjemmesiden 
 
Vil bede Hanne om at tage billeder af den nye 
best. Til hjemmesiden. 
Der skal også findes en til at lægge Agility og 
Rally resultater ind 
 
Evt. 
 
Husk når der kommer mails som skal besva-
res at trykke svar alle, så alle kan se hvad der 
bliver svaret. 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Til stede var: Per, Anne Helle, Jytte, Betty og 
Peter. 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde d. 
22/5 hos Helle. 
Fejl i referatet da det ikke var Hurup men Thi-
sted der afholdte landsdækkende konkurren-
ce, men ellers blev referatet godkendt og un-
derskrevet. 
 
Siden sidst: 
Ingenting 
 
Nyt fra kreds og lands: 
Ingenting 
 
Fremlæggelse af regnskab: 
Ikke de store ting siden sidst. 
 
Arrangementer – lokalkonkurrence samt 
Sankt Hans festen 
Der er 2 deltagere i Lydighed, 6 i Agility, og 4 
i Rally.  
Jytte og Peter prøver at finde tidtagere til Agi-
lity ellers må vi skiftes. 
Rally starter senest kl. 9.00 . Peter stiller op til 
Agility mens vi løber Rally. 
Jytte ordner dommergaver. 
Der er 17 voksne og 3 børn tilmeldt til Skt. 
Hans 
Sankt Hans bålet kigger Betty på. 
 
Nyt til /fra Husudvalget: 
Bent Erik har foreslået en regnvandstønde til 
håndvask på toilettet. Det er godkendt på teg-
nebrættet til næste arbejdsdag, med mindre? 
Bent Erik er valgt til at stå for husudvalget 
med hjælp fra bestyrelsen. 
Betty står for bar og rengøring med uddelege-
ring til hjælpere. 
 
 
 

Næste måned + evt. pr, samt ændring til 
hjemmesiden: 
Sommerferie i uge 29 -30 – 31 
Anne har givet tilsagn om at hjælpe ved at 
opgradere hjemmesiden. 
Bestyrelsen ser på hvad der skal ændres til 
næste møde. 
 
Evt.: 
Trænermøde d. 21/8 2014 
Hvad gør vi ved træningen, hvordan får vi fle-
re hunde. 
Helle kontakter Leo og beder ham med til næ-
ste best. Møde. 
Mette vil gerne have fjernet hegnet omkring 
den lille bane, på grund af græsslåning. 
Det er godkendt men alle pæle og hegn skal 
væk evt. til næste arbejdsdag. 
Der skal være rally til næste venskabsdyst 
med en uddannet dommer. 
                                                                               
Referent Betty K. 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 12/6 2014 hos Peter 
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www.sparv.dk 

Denne lille historie handler i al sin enkelhed 
om en hundeejer der vælger at gøre noget 
som rigtig mange hundeejere vælger at gøre 
hver dag. De tager snoren af deres hund på 
gåturen. Det kan dog få konsekvenser for dem 
og deres hund, men i særdeleshed for andre 
hunde og deres ejere. 
Men vi starter med historien om Gaia der blev 
bidt. 
Det var lørdag og jeg var lige blevet færdig 
med at gøre rent i det lille hus. Nu var det så 
tid til min ”belønning”. Gåture med vapserne. 
Og i weekenden vil jeg gerne af sted med hun-
dene hver for sig. Det er svært at nå til hver-
dag, så det er ren luksus for mig at kunne få 
lidt alene tid med hundene. Jeg putter godbid-
der, leverpostej og feltgenstande i lommerne, 
og giver Gaia sele på. Planen er at vi går tur 
først, laver et felt undervejs og lader et par 
genstande ligge til Sui. Gaia og jeg trasker ud  
ad døren, og glæder os begge til turen. 

Planen er at gå om gennem Ydby skov, ned 
ad vejen til Dover plantage og så hjem gen-
nem Gunnars skov. Vi går og hygger, nyder 
det gode vejr og det faktum at vi har rigtig god 
tid. 
Da vi når kanten af Ydby skov, kan jeg godt 
høre nogen komme ned af stien, på vej ud af 
skoven. Men der er næsten altid folk og hunde 
i den lille skov, og Gaia er jo i snor så det tæn-
ker jeg ikke mere over, før en lille fransk bull-
dog kommer ud af skoven og uden nogen var-
sel flyver lige i flæsket på Gaia. 
Den lille hvide hund har en ejer med sig, og 
hun har yderligere en hund med. Den er dog i 
snor. Hun kalder forgæves på hunden, der ik-
ke hører noget, for den har nu fået rigtig fat i 
siden af Gaia`s hals. Gaia skriger af smerte og 
skræk, og jeg giver mig til at sparke den lille 
forbandede bulldog i maven alt hvad jeg kan. 
Adrenalinen bruser nu voldsomt hos både mig 

fortsættes på side 7) 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

En historie om en hund uden snor 

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

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

 og andre implicerede, og jeg har lidt svært 
ved at holde panikken på afstand. Den lille 
hvide hund rokker sig ikke, og til sidst må jeg 
forsøge at stikke mine fingre hårdt i øjnene på 
den. Endelig slipper den stakkels Gaia, dog 
ikke uden at den sætter tænderne i mine fing-
re. Med rystende fingre  undersøger jeg for-
sigtigt Gaia, men må opgive da blodet løber 
fra mine egne fingre, og det er svært at se 
hvad der er hvad. I mellemtiden er kvinden 
med hundene gået. 
Jeg bestemmer mig for at gå hjem med Gaia, 
for at undersøge hende ordentlig, og på vejen 
hjem kan jeg pludselig mærke at det vist hel-
ler ikke er så godt med mine fingre. 
Jeg når hjem og får tjekket Gaia. Umiddelbart 
ser det ikke så slemt ud, men mine fingre 
kræver en tur omkring vagtlægen. Her bliver 
de smertende fingre renset og jeg får penicil-
lin og en stivkrampe vaccination med i købet, 
og en uges sygemelding ikke at forglemme. 
Mandag tager jeg så til dyrlæge med Gaia og 
det viser sig at biddet kræver en operation og 
penicillin. 
Fysisk er vi nok sluppet rimelig billigt Gaia og 
jeg. Psykisk er det lidt værre. Jeg var over en 
uge om at gå den først tur med hund igen, og 
i skrivende stund har jeg stadig ikke været i 
Ydby skov. Jeg har haft Gaia med ned på 
træningspladsen for at tjekke hende med an-
dre hunde. Umiddelbart er der ikke noget at 
mærke på hende. Dels er Gaia nok den mest 
stabile hund jeg kender både fysisk og men-
talt, og dels har hun knap 6 års gode hunde-
oplevelser på ”kontoen” før hun blev overfal-
det. Dog ved jeg endnu ikke hvordan hun rea-
gerer hvis en løs hund kommer hen til os. 
 
Det værste ved det hele er, at oplevelsen har 

gjort det, der plejer at være dagens højde-
punkt (gåtur med hundene) til en stressende 
begivenhed. Jeg plejer at slappe af, slå hove-
det fra og nyde naturen når vi er af sted, men 
nu er jeg konstant på vagt og jeg forsøger at 
være på forkant. 

Og tænk engang, alt det her kunne være und-
gået hvis bare en hundeejer havde beholdt 
snoren på, du kan aldrig stole 100 % på din 
hund, og selvom din hund ikke gør noget, så 
er det særdeles utrygt for mange når din hund 
løber hen til andre hunde i snor. 
 
Jeg kunne skrive en hel masse om hundelo-
ven osv, men jeg vil alligevel nøjes med at 
citere en veninde. 
 
”Stoler du ikke nok på din hunds lydighed 
til, at du tør tage snoren af hunden ved en 
befærdet motorvej, så skal du også behol-
de snoren på hunden andre steder.” 
 
Så vær sød at lufte din hund i snor. 

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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Mere tryghed for hundeejere 
 
Fremover bliver det forbudt at skyde strejfen-
de hunde, samtidig justeres udskældt regel, 
som har ført til unødige aflivninger af hunde. 
 
Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 11 juni 
den nye hundelov. Fra 1. juli er det forbudt at 
skyde hunde, der strejfer. Til gengæld kan 
ejeren risikere en bøde på op til 2.000 kroner, 
hvis ejerens hund gentagende gange støver 
rundt på andres jord.  
Der er slet ingen tvivl om, at ejere har et an-
svar for deres hunde og skal sikre sig, at de 
ikke strejfer og gør folk utrygge. Men samtidig 
var det helt uholdbart, at private kunne lege 
sherif på egen jord og skyde hunde, der var 
på springtur. Hundeloven skal sikre, at vi al-
drig mere får en sag som den om Balder, fast-
slår fødevareminister Dan Jørgensen. 
Den nye hundelov byder også på ændringer 
af den såkaldte skambidsparagraf. I fremtiden 
vil hundejere have krav på en hundesagkyn-
digs vurdering. 
Hunde skal selvsagt ikke bide og der skal væ-
re mulighed for klare sanktioner, hvis de sker. 
Men situationer hvor hunde aflives, fordi de fx 
i leg kommer til at bide en anden hund, må al-
drig opstå igen. 
Samlet set har jeg forsøgt at lytte til de mange 
hundeejere, som har været utrygge for at de-
res kæledyr måske en dag blev skudt eller af-
livet, fordi de var løbet væk eller kommet op 
at toppes med en anden hund. Den nye lov 
giver mere tryghed for hundeejere, siger Dan 
Jørgensen.  
Yderligere har jeg i dag rettet henvendelse til 
Justitsministeriet og sørget for at samtlige sa-
ger stilles i bero, så de kan blive behandlet ef-
ter de nye regler, der træder i kraft 1. juli. Det 
samme gælder for hunde, hvor der allerede er 
faldet en afgørelse,  men hvor hunden endnu 
ikke er aflivet.  
Skambid – nye regler 
Lovændringen indebærer en præcisering af 
bestemmelsen i hundelovens § 6, stk. 5 om 
aflivning af hunde, der ved et overfald har 
skambidt mennesker eller andre hunde. Æn-
dringen indfører en ny, mere præcis definition 
af skambid, som beskriver, hvilke fysiske ska-

der der skal være til stede, før der kan være 
tale om skambid. 
 
Hvis en hund, bider et menneske eller en an-
den hund, er det politiet, der konkret vurderer 
og afgør, hvorvidt der er tale om et skambid, 
og hvorvidt hunden skal aflives.  

 
Med de nye regler har ejeren af hunden desu-
den mulighed for at forlange en hundesagkyn-
dig undersøgelse, inden politiet træffer afgø-
relsen. Omstændighederne ved bidepisoden 
skal indgå i den sagkyndiges undersøgelse, 
fx om det skete under leg, i forsvar eller lig-
nende. Verserende sager sættes i bero, så de 
kan blive behandlet efter de nye regler. 
 
Strejfende hunde må ikke længere skydes 

 
Herudover indføres en række ændringer som 
følge af forslaget om ændring af mark- og vej-
fredsloven. I forslaget ligger, at hunde ikke 
længere skal være omfattet af mark- og vej-
fredsloven. Derfor er reglerne om bl.a. politi-
ets og privatpersoners muligheder for at ind-
fange strejfende hunde nu overført til hunde-
loven.  
 
Strejfende hunde må dermed ikke længere 
skydes, medmindre det helt undtagelsesvis 
måtte ske i nødværge. Politiets hidtidige prak-
sis vedr. strejfende hunde ændres ikke.  
 
De 13 forbudte hunderacer er stadig forbudte 

 
Siden 2010 har hundeloven indeholdt et for-
bud mod besiddelse og avl af 13 hunderacer 
og krydsninger, hvor disse racer indgår (to af 
racerne blev forbudt i 1991). 

(Fortsættes på side 10) 

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget 
en ændring af hundeloven. Lovændrin-
gerne træder i kraft den 1. juli 2014. Bl.a. 
bliver det forbudt at skyde strejfende hun-
de, og der er nye regler for vurdering af 

skambid. 

Den nye hundelov træder i kraft d. 1. juli 
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

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

Det er ikke så ufarligt at gå i skoven, som man 

skulle tro. Det skyldes ikke ulvens retur til den 

danske natur men ny viden om en af skovens 

mindre beboere. 

En ny undersøgelse viser nemlig, at de dan-

ske skovflåter bærer rundt på mange andre 

smitsomme bakterier end bare borrelia: 

- De er mere inficerede og med flere ting, end 

vi har troet, fortæller Rene Bødker, der er epi-

demiolog ved DTU Veterinærinstituttet. 

Eksotiske smittekilder findes også i danske 

skove 

Rene Bødker står bag Fødevarestyrelsens 

store flåt-undersøgelse, der bliver færdig i lø-

bet af sommeren. Det foreløbige resultat har 

overrasket ham: 

- Uanset hvor vi har været, har vi fundet 2-3 

forskellige sygdomme i samme skov, oplyser 

han. 
 

Det er især borrelia og TBE 

(hjernebetændelse), der været fokus på her-

hjemme. Men flåterne bærer nu i stort omfang 

en række andre smitsomme bakterier blandt 

andre rickettsia helvetica. 
 

I dag er den lige så udbredt som borrelia. 
(Fortsættes på side 11) 

Den farlige skovtur 

 
Forbudsordningen opretholdes uændret. I 
2010 oprettedes også den såkaldte observati-
onsliste over hunderacer, som evt. skulle tilfø-
jes forbudslisten. Denne observationsliste vil 
blive ophævet. 
 
Til brug for det lovforslag, som nu er vedtaget, 
er hundelovens forbudsordning blevet evalue-
ret. Evalueringen baseres på en rapport fra 
Københavns Universitet samt politiets opgø-
relser over sager om hundeloven.  
 
Fødevareministeriets vurdering af hundelo-
vens forbud mod 13 hunderacer på baggrund 
af evalueringen fremgår af bemærkningerne 
til ændringsloven.  
 
Administrative ændringer 
Endelig indeholder lovforslaget enkelte tekni-

ske ændringer, herunder forslag stillet af 
Rigspolitiet og Rigsadvokaten i forbindelse 
med Justitsministeriets bidrag til evalueringen 
af hundeloven. Disse ændringer er hovedsa-
geligt af administrativ betydning. 

Yderligere Information 
I forbindelse med lovens ikrafttræden 1. juli 
2014 vil informationen om hundeloven på Fø-
devarestyrelsens hjemmeside blive opdateret. 
  
Fødevareministeriet arbejder desuden sam-
men med Udenrigsministeriet om informati-
onsmateriale rettet til turister, som ønsker at 
medbringe deres hund på ferie i Danmark.  
 
Fødevarestyrelsen samarbejder med Rigspo-
litiet om indførelsen og anvendelsen af lov-
ændringerne i praksis. 
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 Bakterien kan give langvarige influenza-

symptomer og findes nu i hver tiende skov-

flåt, viser kortlægningen fra Fødevarestyrel-

sen. 

Vær opmærksom på skovturen 

Med undersøgelsen resultat er der lagt op til 

et holdningsskifte i befolkningen, mener epi-

demiologen: 

- De fleste andre lande i verden er udmær-

ket klar over, at der er en risiko ved at fær-

des i skoven. 
 

- Men Danmark har været lidt et smørhul, og 

der er vi måske ved at få et andet syn på, 

hvor fredeligt det kan være at gå i skoven, 

siger Rene Bødker. 

Han understreger, at det ikke skal afholde 

folk fra at gå i skoven. 

Det er nemlig stadig et fåtal, der bliver syge 

af flåtbid, men det er vigtigt at undersøge 

sig selv for flåtbid. 

FLÅTER 
Fakta om de mindre kendte flåtinfektioner i Danmark: 
Bartonella 
Tidligere kendt som kattekradssyge. Overføres fra katte, men findes nu også i flåter. Har 
været kædet sammen med hjerteanfald hos unge orienteringsløbere i Sverige. 
Rickettsia helvetica 
Findes i hver tiende danske skovflåt, og er nu ligeså udbredt som Borrelia. Kan give influ-
enzasymptomer, træthed, feber og muskelsmerter i månedsvis. Rickettsia findes i forskel-
lige versioner verden over. Den udbredte danske version, Helvetica, er den mildeste. 
Babesia 
Malarialignede blodparasit, der kan være farlig for folk, der har nedsat immunforsvar eller 
fået fjernet milten. 
Ehrlichia 
Bakterie, også kendt som Anaplasma. Findes i op mod 10 procent af flåter i nogle danske 
skove. Infektion med bakterien forårsager træthed, influenzasymptomer, feber og muskel-
smerter. 
N. mikurensis 
Kan give høj feber i længere tid. Har forårsaget blodpropper hos svækkede personer i 
Sverige. Bakterien findes i dag i flåter på Bornholm, Sjælland og Nordjylland. 
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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 
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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  146,8 148,35  144,8     

                   

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

                  

Lene Kjærgaard 91,70  115,5        121,5   147,6     

Bent Køhler 135,20 153,95  118,4    156,6   160,5  156,80      

Kristian Kristiansen  95,6         147  125,55      

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen  329,2  342,75  377,5 329,85   324,65 311,5   379,35     

                   

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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(max. 200p / oprykning 160p) 

                  

Lene Kjærgaard 91,70  115,5        121,5   147,6     

Bent Køhler 135,20 153,95  118,4    156,6   160,5  156,80      

Kristian Kristiansen  95,6         147  125,55      

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen  329,2  342,75  377,5 329,85   324,65 311,5   379,35     

                   

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

Sidste 

tilmelding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

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 

En agility-konkurrence set med en Jack Russell 

En agility-konkurrence set med en Jack 
Russell Terrier`s øjne. 
  
Hvad er det lige der sker? 
Det er lørdag morgen. Klokken er kun 5.30 og 
man ligger lunt og godt under dynen. 

Åh ja, min mor har meldt mig til 
agilitykonkurrence i Lemvig.  
Ud af sengen. Morgentoilettet er hurtig ordnet 
og så er jeg klar. 
Ud til bilen og ind i mit eget lille hus hvor jeg 
lige når en time på øjet før vi ankommer til 
konkurrencepladsen. 
Og hvilket syn. Hunde, mennesker, biler og 
telte i et virvar. Der er hunde jeg kender og 
nogle jeg aldrig har set før og midt i det hele 

(Fortsættes på side 17) 
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finder jeg Smilla og Dunja som også har taget 
deres mor med. 
Det her skal nok blive en god dag. 
Pludselig bliver min mor meget koncentreret 
og så skal vi ud at løbe på banen. Ok det kan 
vi da godt hvis hun synes. 
2 springbaner og 2 agilitybaner skal vi 
igennem i løbet af dagen. 
Vi er ikke altid helt enige om hvilken vej vi skal 
løbe, men det bliver da til et anerkendende 
klap og “dygtig pige” da vi er færdig. 

Min mor lader til at være godt tilfreds, men 
mener dog at der er plads til forbedring. 
Efter en dag til agilitykonkurrence er der 
mange nye indtryk og det varer som regel ikke 
længe før jeg sover i bilen på hjemvejen. 
Jeg er dog klar til næste gang der er en 
konkurrence. 
Så venner, vi ses på træningspladsen. 
  
Hilsen fra Ossi 
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Flot hundearbejde, høj solskin, afslap-
pet stemning, og hygge gik op i en hø-
jere enhed, da der var venskabsdyst i 
Han Herred d. 17/5 
Vi havde hunde og –førere med i klas-
serne Ny C, C, B og E. Desuden havde 
vi også for første gang deltagere i Rally 
beg. kl.  
Lydighedshundene gjorde rent bord og 
besatte alle førstepladserne, hvorimod 
rallyhundene tog sig af bundplacerin-
gerne. 
Eneste malurt i bægeret var elitespore-
ne. De var lagt i meget tørt nysået 
korn, hvor der var kørt møg ud, og 
knæk og genstande var lagt i kørefurer-
ne, så færten blev væk. Kierli blev 

stoppet på tid, 30 min, og den anden 
deltager, Kurt fra Thisted, nåede det li-
ge nøjagtigt på 29,9 min. Under al kritik 
at lave sådanne spor til en venskabs-
dyst. 
Resultaterne kan ses i resultatoversig-
ten andet steds i bladet. 

 
 

Lene og Sui samt Helle og Kierli viser 
perfekt fri ved fod. 

Martin var til sin al-
lerførste konkurren-
ce på udebane.  
Godt gået! 
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Præcist sådan skal aflevering af apport se ud! 
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Sådan ser du, om din hund er glad for at se 
dig 
 
Af: Anna Sol Jørgensen 
 
Hunde bruger ikke kun deres hale til at sig-
nalere, at de er glade. Deres ansigtsudtryk 
ændrer sig nemlig også i takt med, at deres 

følelser gør det. 
 

Der er vist ingen tvivl om, at din hund er glad 
for at se dig, når du åbner hoveddøren, og 
hunden kommer vimsende hen til dig med ha-
len piskende fra side til side. 
Men vidste du, at hunde faktisk også skifter 
ansigtsudtryk, når de bliver glade – eller utryg-
ge for den sags skyld? 
Ved hjælp af high-speed kameraer og farvede 
mærkater, har japanske forskere undersøgt 
forandringer i hundes ansigtsudtryk, når de 
bliver genforenet med deres ejer eller bliver 
præsenteret for en helt fremmed. 

Bevægelser med ører og øjenbryn er ud-
tryk for følelser 
Når hunden så sin ejer, så skød det venstre 
øjenbryn til vejrs et halvt sekund efter. Frem-
mede mennesker udløste en lidt anden reakti-
on; det syn fik hunden til at bevæge det ven-
stre øre lidt tilbage.  
Hvad der skal til for at hunden bevæger sit 
højre øre i stedet for det venstre? Der skal du 
vise en ting, som hunden ikke bryder sig om, 
frem. Det kan for eksempel være en negleklip-
per. 
Undersøgelsen viser, at den trofaste vens be-
vægelser med ørerne er en vigtig del af deres 
måde at kommunikere på, forklarer professor 
Miho Nagasawa fra afdeling for dyrevidenskab 
på Azabu University i Sagamihara, Japan, til 
den engelske avis The Telegraph. 
»Det er svært at forklare forskellen på bevæ-
gelser med ører og øjenbryn. Hundes ører er 
fremtrædende træk, som bruges til at formidle 

(Fortsættes på side 21) 

Følelser og kropssprog - er din hund glad? 

http://videnskab.dk/node/21077
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følelsesmæssige udtryk, derfor tyder vores 
resultater på, at hunde er mere forsigtige i 
nærheden af fremmede mennesker,« si-
ger Miho Nagasawa. 
»I modsætning til det kan øjenbryns-
bevægelserne indikere en synlig reaktion på, 
at hundene forsøgte at se mere intenst på de-
res ejere.« 
Den forklaring kommer af, at hundene løftede 
deres – især det venstre – øjenbryn mere, når 
de så deres ejer, end når de så en tilfældig 
person. 
 
Hunde oplever også splittede følelser 
 
Hvorfor hundene løfter det ene øjenbryn mere 
end det andet, har forskerne et par bud på. De 
mener, at det kan skyldes, at ansigtets foran-
dringer reflekterer aktiviteten i de områder i 
hjernen, der styrer følelser. 
Men et andet bud kan også være, at hundene 
simpelthen oplever splittede følelser, når de 
ser deres ejere. 
»En forklaring på det resultat kan være, at sy-
net af ejeren fremkalder både negative og po-
sitive følelser,« siger Miho Nagasawa. 
»Der kan op stå en negativ respons - måske 
fordi hundene ikke kunne nærme sig og kom-
me i kontakt med deres ejere, selvom de kun-
ne se dem gennem skillevæggene,« foreslår 
Miho Nagasawa. 
 
 

Mennesker og hunde har udviklet sig til 
at kommunikere med hinanden 
 
Miho Nagasawa og hans kollegaer er ikke 
de første til at kaste sig over videnskaben 
mellem hund og hundeejer. 
 
Professor Tina Bloom fra Walden University i 
Minneapolis har i sin tidligere forskning fun-
det ud af, at selv mennesker, der næsten 
ikke har erfaring med hunde alligevel kan 
aflæse om hunden er glad, trist, bange eller 
overrasket. 
Det menes at skyldes, at mennesker har 
udviklet en naturlig empati for hunde, fordi vi 
har levet op ad de firbenede i tusinder af år. 
Og hunde aflæser faktisk også menneskers 
ansigtsudtryk og reagerer på dem. 
»Hunde er meget sociale dyr og kommunike-

rer ved at bruge en bred vifte af ansigtsud-
tryk,« tilføjer Miho Nagasawa. 
»De kommunikationsmetoder kan spille en 
væsentlig rolle i deres kommunikation med 
mennesker.« 
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Lokalkonkurrence juni 2014 
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Lokalkonkurrence juni 2014 
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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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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: 

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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Thyholm til dm…igen 

To af DcH-Thyholm`s hundeførere ligger ”lunt i 
svinget” til at deltage i lydighed til dm i Dron-
ninglund.Jeg er blevet bedt om at skrive lidt 
om de dygtige førere og deres hunde. 
 
Navn: Anne Bak Olesen 
Klasse: C-klassen 
Hund: Coco 
Race: Blanding 
Alder: 4 år 

Styrker: Anne og Coco`s største styrke er nok 
at de har det sjovt sammen, og nyder at sam-
arbejde.Om det er en af deres mange tricks 
eller en lydighedsøvelse er i og for sig lige me-
get.Men tag ikke fejl..De er super dygtige, og 
er yderst stabile i konkurrencer. 
Coco er en hund med ”skralde-bang” i, og det 
har Anne formået at gøre til noget positivt, og 
Coco har lært at det er ok at være ”vild” når 
bare hun venter på sin kommando. 
Præcis som vi kan li det ;-) 
 
Svagheder: Det eneste jeg kan komme på af 
svagheder må være at de er uerfarne.Det er 
altid stort at komme/være til dm, og kan sikkert 
virke overvældende.Men de har været flittige 
på både trænings og konkurrencebaner, så de 
er så forberedte som de kan være. 
Jeg hepper på Anne og Coco til dm i septem-
ber, og glæder mig over at endnu en ekvipage, 

der træner positivt, skal repræsentere DcH 
Thyholm. 
 
Navn: Helle Sakariasen 
Klasse: E-klassen 
Hund: Kierli 
Race: Blanding 
Alder: 6 år 

 
Styrker: Deres største styrke må være, at de 
ikke har nogen svagheder.Deres stuedressur 
er super flot, med stor præcision og gejst, og 
de mere frie øvelser er så gennemarbejdede 
som sådan nogen kan blive.Helle og Kierli 
kender hinanden rigtig godt, og stoler på hin-
anden.Det er altid en fornøjelse at se de to ar-
bejde sammen, og de er en inspiration for an-
dre end os fra DcH Thyholm. 
 
Svagheder: Pyha..En ekvipage med to dm tit-
ler bag sig, kan vel ikke siges at have svaghe-
der.Mit bedste bud må være at Helle bliver 
meget nervøs til konkurrencer.Det har Kierli 
dog vænnet sig til, og bliver ikke længere 
”forstyrret” af hvis hendes ”mor” virker lidt un-
derlig i starten af en konkurrencedag. 
 
Jeg vil endnu engang heppe på Helle og Kierli, 
og glæde mig til at se smukt hundearbejde fra 
dem til dm. 
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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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re

s
s
e

la
b

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 


