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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 4. sept. 

5 Ny forretningsfører i DCH 

6 Mød op til generalforsamling 

7 Æresmedlemmer og årets hunde 

8 Forberedelse til hvalp  

9 Dagsorden generalforsamling 

11 Bestyrelsesmøde 8. okt. 

12 Glimt fra DM 2014 

16 Resultater lydighed 

18 Resultater rally 

19 Resultater agility 

20 DM oplevelser (Anne) 

22 Resultater Venskabsdyst Thyholm 

23 Årsberetning fra formanden 2014 

25 Fotokonkurrence okt. og nov. 

26 Venskabsdyst Sydthy 2014 

29 Aktivitetsoversigt 2014 

30 Pakkefest 

31 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 



4 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4/9 2014 hos Anne. 

Til stede var: Peter, Per, Anne, Helle, Jytte og 
Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde d. 7/8 
hos Jytte 
 

Referat godkendt. 
Siden sidst 
 

Helle og Anne har været til deres sidste 
konkurrencer inden DM. Det forventes de 
begge kommer med. 
 Jeg har været på trænerkursus i agility, 
rigtig godt tilrettelagt.(Betty red.)  
Der er lagt varme ind i klubhuset. 
 

Nyt fra kreds og lands m.m. 
 

Intet nyt fra kreds og lands. 
Der er sendt afbud til næste kredsrådsmø-

de. 
 

Fremlæggelse af regnskab 
 

Per fremlagde regnskabet da Maj-Britt 
havde sendt afbud. Regnskabet ser  
fornuftigt ud. 
 

Arrangementer 
 

Vi har venskabsdyst lørdag d. 13/9. Der er 
tilmeldt 5 til rally, 12 til agility, 25 til  
lydighed. 
Dommere og hjælpere er på plads. Så alt 
skulle være i orden. 
 

Dch-Thyholm hjemmeside 
 

Hjemmesiden er ved at blive redigeret af 
Anne og Per. Der skal laves en plan over 
Ag og rally, så vi også kan se point på 
hjemmesiden og i bladet 
 
 

 
 
 
Dch-Thyholm 40 år -2015 
 

Per har kigget på leje af festlokaler der 
ligger på ca. 2000 kr. 
 

Nyt til/fra husudvalget 
 

Per finder ud af hvem der står for  
rengøringen. 
 

Næste måned + evt PR, samt ændring til 
hjemmesiden 

 
Venskabsdyst d. 3/10 i Sydthy.  
Bestyrelsesmøde hos Per d. 9 okt. 
 

Eventuelt. 
 

Der vil ikke blive aflyst konkurrence, selv 
om der kun er to tilmeldte. 
Kursus af gratis kredsinstruktører  
godkendt, evt. indbydelse til  
venskabsklubber. 
Billeder der er taget på træningspladsen  
eller i forbindelse med konkurrencer, privat  
træning og deslige, og som gerne må  
komme på klubbens hjemmeside kan  
sendes til Anne eller Pers mobil tlf. 
Der er igen i år hundevagt i Midtpunkt  
d. 8-9 nov. 2014 
 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Jan E. Nielsen 
 
 
Jan er 47 år og gift med Lisbeth på 47, de har 
2 børn, Stefan på 19 og Melanie på 14. De 
bor i Bredsten i eget hus lidt uden for Vejle 
tæt ved Vejle Ådal. 
Jan har stor erfaring med ledelse, foreningsar-

bejde og service, fra sine forrige jobs. 
Han har                                                                                                                                         
arbejdet 30 år i Coop på forskellige  
niveauer, sidst som salgschef for Dagli og Lo-
kalbrugsen i Danmark. Han har sidst været 
selvstændig med sit eget firma Jysk Video 
Teknik, hvor han har installeret videoovervåg-
ning, infoskærme samt alarmer rundt om i 
Danmark. 
Jan deltager i sin fritid i Rotary Egtved og på  
revyholdet i Bredsten, Balle dilettantforening,  
samt motionscykling i Bredsten cykelmoti-
on.  
Han har sin erfaring fra foreningslivet gennem 
mange år i Bredsten I Udvikling, som han var 
med til at starte i 1995, en lokal paraply for-
ening i Bredsten. 

Ny forretningsfører i Dch-Danmark  

Indstilling af årets medlem 2014 
 

Igen i år uddeles prisen for årets medlem. 
 

Prisen uddeles til en person som har nået gode resultater med sin hund, 
som er en god kammerat, eller en som gør et stort stykke arbejde i klubben 

 
Alle medlemmer kan indstille en modtager af pokalen. 

Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes på mail til  
formand@dch-thyholm.dk eller afleveres til undertegnede. 

 
Prisen vil blive uddelt til Generalforsamlingen  

30. januar 2015 
 

Indstillingsfristen senest 24. januar 2015 
 

m.v.h. 
 

Per Pinnerup 
formand 

mailto:formand@dch-thyholm.dk


6 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

MØD OP 
 

Til Generalforsamlingen fredag den 30. januar  
kl. 19.00 

 
Og vær en del at foreningen, hvor du kan sige din mening og 
evt. være med til at vælge de personer som du mener, skal 

være med til at drive foreningen fremover.  
Eller du kan se dig selv i en af de poster som du mener lyder 

spændende. 
 

Dagsorden finder du i den sidste hundepost 2014 
 

Foreningen vil være vært ved kaffe og brød. 
Og efter generalforsamlingen blive der udleveret jubilæums nå-

le, og der kan købes spændende pakker til 10 kr. hvor over-
skuddet ubeskåret går til klubben. 

 
Pakker kan doneres til foreningen indtil generalforsamlingen, 

og skal have en minimums værdi af 10 kr. 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
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 Æresmedlemmer 
Når man siger DcH-Thyholm si-
ger man også Hanne og Kristian. 
De er velkendte og ikke mindst 
vellidte i hele Dch, ikke bare på 
Thyholm. Disse to flittige menne-
sker har gennem mange års tro 
tjeneste og hårdt flid i den grad 
gjort sig fortjent titlen som æres-
medlemmer. 
Stort tillykke til jer begge.  
 
 

 

Årets agility hund  
Betty og Tulle tog i år titlen. 
De beviste på årets sidste 
konkurrencedag at selvom 
de begge er seniorer så kan 
de endnu. 

Anne og Coco 
kan bryste sig 
med titlen som 
årets C-Hund, Årets hund og de fik også et fint 
Kreds 1 hundeførermærke i bronze. 

Årets B hund  
Kristian kan udover at være 
blevet æresmedlem også 
glæde sig over at være 
årets B-hund 2014. 
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www.sparv.dk 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

14 måder at forberede sig til en hvalp  

1. Hæld varm æblejuice på tæppet flere forskellige 

steder, og gå rundt uden sko i mørket. 

2. Ved hjælp af en blender – ødelæg tå-enden på 

en sok og tag den på på arbejdet. 

3. Straks når du vågner, skal du gå ud i regnen og 

mørket og sige: go´ hund, gå så hen og tis – go´ 

hund! Kom så lille hund! 

4. Dæk alt dit tøj med hundehår, brug lyse hår til 

mørkt tøj, og mørke hår til lyst tøj. 

5. Put et par hår i din morgenkaffe. 

6. Leg “apport” med en klam lugtende tennisbold. 

7. Løb ud i regnen eller sneen barfodet og luk lå-

gen. 

8. Vælt en sæk rent vasketøj ud på gulvet og rod 

det rundt på hele gulvet. 

9. Efterlad dit undertøj midt på stuegulvet – især 

når der kommer gæster. 

10.Spring op midt i det mest spændende i dit ynd-

lingsprogram på TV og råb “NEEEEJ UDEN-

FOR!!!”, og gå glip af resten af udsendelsen. 

11.Lav noget chokoladebudding, og læg en god 

klat på gulvtæppet – 

prøv ikke at fjerne det 

før du kommer hjem fra 

arbejde. 

12.Lav – ved hjælp af en 

skruetrækker – flere 

dybe riller i benet på 

spisebordet eller i træ-

gulvet. 

13.Prøv – ved hjælp af en 

tang – at se hvor langt 

rundt du kan vride 

stængerne på dine dyre 

solbriller før de går i 

stykker. 

14.Tag til sidst et varmt 

blødt tæppe ud af tørre-

tumbleren, pak det 

straks ind til dig! Det er 

den følelse du vil få, når din udmattede lille 

hvalp endelig falder omkuld i skødet på dig!  

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

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

 Dagsorden til Generalforsamling i DcH-Thyholm  
d. 30. januar 2015 kl. 19.00 

 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Bestyrelsen foreslår, at kontin-

gent forbliver uændret. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. Per er ikke på valg. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Anne, Helle, Maj-Britt 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Leo og Bent-Erik 

9. Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming og Tove. (begge modtager genvalg)  

10. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Arne Søegaard,  

11. Valg af arrangement udvalget. På valg er Betty, Hanne og Kristian 

12. Valg af Kantineudvalg, på valg er: Kristian  

13. Valg af redaktion. På valg er: Hanne K, Anne og Leo.   

14. Valg af hus udvalg. På valg er: Kristian, Bent-Erik og Kari. 

15. Valg af træningslederformand/tillids m/k. På valg er: Leo. 

16. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Claus.  

17. Eventuelt. 

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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Referat fra bestyrelsesmødet d. 9/10 2014 
hos Per 
Til stede var: Maj-Britt, Helle, Anne, Jytte, Per 
og Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde d. 4/9 
hos Anne. 
Referat godkendt. 

Siden sidst. 
Helle og Anne har været til DM. Et rigtig fint 

arrangement. De var begge rigtig glade 
ved den opbakning 

der var fra klubben. Der var ca. 15 mødt op 
for at hylde dem. 

Der har været afholdt venskabsdyst i Sydthy. 
De klarede alle problemer med bravour. 
Thyholm tog  

venskabspokalen i agility  med 5 point foran 

Thisted. 

Nyt fra kreds /lands m.m. 
1. Der har været afholdt kursus for forenings-

ledere de der har været afsted har været 
positive. 

2. Ansøgning om et beregne program i Rally, 
der vil lette arbejdet med beregning. 

3 .Der er kursus inden for alle grene i DcH på-
nær som best. Arbejdet, det vil man prøve 
at rette op på ved at inddrage undervisere 
udefra for at få nye vinkler og synspunkter 
ind. For at være sikker på det er en rigtig 
model , afholdes der pilotkurser også med 
deltagelse fra kreds 1. Der afholdes 2 kur-
ser i 2015 som er gratis nær som trans-
port. Det er fortrinsvis for formænd og kas-
serer. Kursus afholdes over 2 Weekender. 
Hold 1 i uge 11 og 15 Hold 2 i uge 18 og 
24. 

4. Der afholdes ekstraordinær kreds general-
forsamling ved næste kredsrådsmøde. 
Formålet er at ændre den ordinære kreds-
generalforsamling fra tirsdag til onsdag 

5. Planlægning af Tranum kursus er i gang. 
Der forventes 6 forskellige kurser  

6. Sporlæggerkursus på vej for nye sporlæg-
gere i B og A samt 1 for E spor. 

7. Formanden for UU Heidi Valbjørn genop-
stiller ikke. 

8. Udvalgsformand Jens Rosendal omtalte en 
episode fra en lokalkonkurrence, hvor en 
hund havde bidt en anden hund, med dis-

kvalifikation til følge. Skadelidte hund var 
kommet bagfra og derfor havde skade-
voldte hund bidt i forskrækkelse. Så pas 
på når i passere andres hunde og hold af-
stand. 

9. Dorthe Ellegaard genopstiller som kredsfor-
mand. 

10. Indkaldelse til ekstraordinær landsmøde 
Lørdag d. 25 okt.2014, hvor der skal god-
kendes en ny forretningsfører. 

11. Indbydelse til præsentation af Winkas pro 
12. Vi vil ikke betale til Struer Idrætsforbund, 

da vi ikke ved hvad vi får for pengene.  

Fremlæggelse af regnskab 
1. Maj-Britt fremlagde regnskabet som var gå-

et lidt tilbage, men det var der gode grun-
de til da vi jo har 

fået lagt varme ind i klubhuset. Det håber vi at 

vi får meget glæde af i vinterperioden. 

Arrangementer 
1. Der skal afholdes lokalkonkurrence d. 15 

nov. 
2. Der er vagt i hallen i weekenden 7-8 nov. 

Punkter til formandsmødet 
1. Sydthy skal have ros for deres afholdelse 

af venskabsdyst. 
2. Skal vi have en Rally venskabspokal til næ-

ste år. 

Generalforsamling 2015 
1. Dagsorden gennemgået og godkendt 

Nyt til/fra husudvalget 
1. Intet nyt fra /til husudvalget 

Næste måned + evt PR samt ændring til 
hjemmesiden 

1. Annonce i avisen ca. 14 dg. Før der bliver 
et nyt hvalpehold. 

2. Der et Billedkonkurrence i klubben. 

Evt 
1. Der skal findes gaver til billedkonkurren-

cen. 
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

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

Glimt fra Dch’s danmarksmesterskab 2014 
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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   
130,9

0 
147,4    140,55  146,8 148,35  144,8 146,10  144  138,60 136,45 143 

                      

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      154,75  171,75 

Kristian Kristiansen  95,6         147  125,55      113,50  114,75 

                      

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

                     

E - klassen 
(max. 400p) 

                     

Helle Sakariasen  329,2  
342,7

5 
 377,5 329,85   324,65 311,5   379,35  343,65  370,25  367,10  

                      

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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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   
130,9

0 
147,4    140,55  146,8 148,35  144,8 146,10  144  138,60 136,45 143 

                      

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      154,75  171,75 

Kristian Kristiansen  95,6         147  125,55      113,50  114,75 

                      

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

                     

E - klassen 
(max. 400p) 

                     

Helle Sakariasen  329,2  
342,7

5 
 377,5 329,85   324,65 311,5   379,35  343,65  370,25  367,10  

                      

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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Rally resultater

Han H
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17/5

Thyh
olm

 - 
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1/6

Han H
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6/9

Thyh
olm

 - 
Vensk
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 - 

13/9

Veje
n 1

2/1
0

Begynder Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point

Betty Kristensen 71 73 0

Hanne Kristiansen IB IB IB

Hanne Thiesen 79 85

Jytte Pedersen 71

Mette Olesen IB 90 63

Åben

Hanne Kristiansen 57

Hanne Thiesen 41

Mette Olesen 48

Betty Kristensen 0

Fed skrift = 1. plads
Kursiv = bestået

En vinterdag på træningspladsen 
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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 

Hundefører/Hund Klasse Fejl Tid Fejl ialt Placering 

      

Freja Noer/Isolde AG 1 10 64,03 25,03 7 

 SP 1 5 38,03 8,03 4 

 AG Åben 15 55,69 26,69 12 

 SP Åben 5 39,84 8,84 11 

Tove Jensen/Ossi AG 1 5 53,78 9,78 5 

 SP 1 0 32,66 0,00  

 AG Åben    mbt 

 SP Åben 5 39,87 8,87 12 

Agility landsdækkende stævne  i Skive d. 23/8 2014  

 1 
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Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg oplevede 
DM 2014, der blev afholdt i Dronninglund. 
 
Hanne og Kristian overbeviste mig hurtigt om, 
at jeg ikke skulle rejse til Island i år, men til 
DM, eftersom Coco og jeg var i super god 
form. 
Derfor satte jeg et mål om at blive kvalificeret 
til DM. 

Efter rigtig mange træningstimer og konkur-
rencer, hvor vi mødte en masse søde menne-
sker og har fået mange gode oplevelser opnå-
ede vi kvalifikation til DM. 

Vi ankom lørdag morgen, og hold da op, 
hvor var der mange mennesker. Jeg havde jo 
hørt, at det var kæmpe stort, men jeg alligevel 
ikke troet, at det var SÅ stort. 

Det var meget specielt, at stå blandt så man-
ge dygtige hundeførere og tænke på, at man 
selv var blandt Danmarks dygtigste. Først 
skulle samtlige hundeførere gå indmarch, og 
derefter høre åbningstalerne før det til sidst 
kunne gå løs med konkurrencerne. 

Konkurrencen startede kl. 12, og Coco og 
jeg skulle først ind til dommerne kl 14, så jeg 
havde masser tid til at opbygge mange ner-
ver! 
Da klokken endelig blev 14, var jeg mega ner-
vøs. Jeg havde jo kigget på nogle af de andre 
hundeførere og hunde, og set hvor dygtige de 
var, og med de nerver jeg havde, var jeg me-
get spændt på om Coco ville bevare roen, el-
ler eksplodere så snart jeg tog linen af hende. 

Endelig kaldte dommerne os ind, og vi star-
tede med en stå-øvelse, som gik helt perfekt. 
Derefter en sid, hvor jeg glemte den korte 
pause, men ellers fin. Apporten var næsten 
god. Coco satte sig dog skævt foran ved af-
slutning. Et kort øjeblik troede jeg nu også, at 
Coco tog fejl af dommerne og jeg, da hun løb 
over mod dem, men ændrede heldigvis ret-
ning… For man ved jo aldrig med Coco . 

Så var det lineføring… Lige inden vi gik i 
gang, var der en hund, som runderede på ba-
nen ved siden af, så jeg tror at Coco tænkte 
om vi ikke hellere skulle smutte derover i ste-
det for at gå rundt her. Men vi skulle jo i gang. 
Selve gå-delen gik nogenlunde, men da vi be-
gyndte at løbe, løb jeg tilsyneladende for lang-

somt i forhold til Coco, der droppede parten 
med at følges ad… Nå, det var der jo ikke så 
meget at gøre ved. Sidste øvelse var spring, 
hvor der var en skæv afslutning, men ellers 
super.  
Så var det slut for i dag, og jeg kunne slappe 
helt af. Coco var også blevet træt af at se de 
mange nye hunde, mennesker, lugte og ellers 
alle de ting hun skulle gø af. Hun blev lagt i 
bilen, og vi gik ned for at se Helle og Kierlis 
meget flotte stuedressur. Der var vist ikke me-
get at klage over.  

Om søndagen skulle jeg starte kl. 9, så der 
nåede jeg ikke at blive særlig nervøs.  

Vi manglede dæk, frit søg og rundering, og 
da jeg ved, at især frit søg og rundering er Co-
cos yndlingsøvelser (Der må man nemlig løbe 
stærkt og sige vov), tænkte jeg, at det kunne 
ikke gå helt galt. Vi startede med dæk, som 
gik fint. Derefter frit søg, som også var helt 
perfekt, og sluttede med rundering, hvor Coco 
kom til at røre lidt ved figuranten og havde en 
pause i hendes glam, men ellers gjorde hun 
det godt. SÅ var vi helt færdige med øvelser-
ne, og rigtig glade.  

Det var helt sikkert en af den største oplevel-
ser, vi har haft sammen. At lade som om det 

DM 2014 - oplevelser 
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var en almindelig konkurrence, var helt ude-
lukket. Men det var fedt!  

Eftersom jeg var færdig så tidligt, blev resten 
af dagen brugt på at se en masse fantastisk 
hundearbejde. 

Klokken nærmede sig slutningen på dagen, 
og snart var det tid til resultaterne. 

Det var rigtig hyggeligt, at stå på rækkerne 
og snakke med de andre hundeførere og høre 
om deres oplevelser.  

SÅ var det tid til overrækkelsen af resultater-
ne. Coco og jeg kom på en 13. plads med 
136,45 point. 
Jeg er totalt glad og stolt af Coco og resulta-
tet. Det er bare så vildt at tænke på alt det, vi 
har oplevet sammen, og jeg havde i hvert fald 
aldrig drømt om, at vi skulle opleve et DM 
sammen.  
Helle og Kierli kom på 2. pladsen i E-klassen, 

og jeg ønsker hende et kæmpe stort tillykke 
med det flotte arbejde.  

Det var så sjovt og hyggeligt hele vejen 
igennem. At bruge 2 dage på noget man 
brænder for, sammen med nogle mennesker, 
som deler samme interesse, var herligt.  

Jeg vil gerne slutte med at sige tusind tak til 
alle de skønne og dygtige trænere, der har 
hjulpet Coco og jeg. Det har været en fornø-
jelse, at bruge træningstimerne sammen med 
jer.   

Derudover vil jeg også gerne sige mange tak 
til de, som var med som støtte og publikum, 
og for den kanon gode opbakning, der har 
været i klubben.  

 

Vov Vov og glade hilsner fra Coco og Anne. 
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Thyholm 13/9 2014 Venskabsdyst 

Hundefører/Hund Klasse Fejl Tid Fejl ialt Placering 

Lene Kjærgård/Gaia AG Begynder    Disk 

 SP Begynder 10 50,40 10,00 5 

      

Jytte Pedersen/Disel AG Begynder    Disk 

 SP Begynder 10 40,68 10,00 4 

 AG Åben 10 58,65 10,00 4 

 SP Åben    Disk 

      

Betty Kristen-
sen/Tulle 

Ag Øvet SEN    Disk 

 SP Øvet SEN 0 66,43 0,00 3 

 AG Åben    Disk 

 SP Åben 0 64,46 4,46 1 

      

Leo S. Jepsen/Lassie AG Øvet SEN 0 74,12 13,12 2 

 SP Spring SEN 0 69,68 9,68 6 

 Ag Åben 0 68,81 4,81 2 

 SP Åben 0 73,62 20,62 6 

      

Freja N. Jep-
sen/Isolde 

AG Øvet 5 44,50 5,00 2 

 SP Øvet    Disk 

 AG Åben 10 42,46 10,00 3 

 SP Åben 5 39,03 5,00 2 

      

Tove Jensen/Ossi AG Øvet 10 59,15 10,00 3 

 SP Øvet 5 50,87 5,00 2 

 AG Åben    Disk 

 SP Åben 10 52,12 10 5 
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Formandens beretning 2014  
 
Der var engang i klub, som startede i 1975, 
og som 1. november 2015 har 40 års jubilæ-
um. 

Og hold da op, hvilken udvikling der er sket. 
Klubben startede, som jeg menes at have fået 
det fortalt, hjemme hos Knud Thomsen, fik 
klubhus på Ulvkærvej på Jegindø, og efter 
nogle år der, flyttede de til Lavbjergvej, i Se-
rup, på den sydlige del af Thyholm, hvor de 
selv byggede det nuværende klubhus. Altså 
er den i 1993 transporteret med blokvogn 
tværs over Thyholm, til Vitasvej, hvor den i 
dag står med mange nye forbedringer. 
Kanon udsigt, gode baner, indlagt strøm og 
sidst men ikke mindst varme. 
Derud over er der også sket meget m.h.t. træ-
ningen, hvor man i starten, havde nogle lidt 
mere kontante træningsmetoder end vi i dag 
har, og dengang kunne de også sende hun-
deførere til DM. 
Og nu jeg nævner DM, så havde vi igen i 
2014 hundeførere med, nemlig en gammel 
kending, Helle Sakariasen, som nu har været 
til DM i både B, A og nu E-klassen, og kom på 
podiet med en flot 2 plads. 
En anden som har kæmpet sig gennem diver-
se konkurrencer for at komme til DM er Anne 
Olesen, som også lavede et flot resultat, da 
hun blev nr. 13 ud af de 40 dygtigste C-hunde 
i Danmark, som havde kvalificeret sig til at 
komme med til DM, så rigtig godt gået. 
Og mon ikke vi ser nogle af vore dygtige hun-
deførere til DM en anden gang. 
 

Der blev endvidere lavet en masse andre rig-
tig flotte resultater i 2014, og der kom en del 
pokaler og gode resultater med hjem til Thy-
holm, og det både i Rally, Agility og lydighed, 
så stort tillykke til jer alle. Ikke mindst vore 
dygtige Agility hundeførere, da de til den sid-
ste venskabsdyst, lige nøjagtig fik slået Thi-
sted med 5 point, så de kunne tage venskabs-
pokalen for agility med hjem, så stort tillykke 
til jer alle. 
 
Nu har jeg skrevet lidt om hundeførerne, men 
det er ikke helt nok, bare at have en hund, 
nej, der skal også nogle dygtige trænere til, 
som går op i det med krop og sjæl, og uden 
disse personer, har vi heller ikke nogen klub, 
og de bruger rigtig mange timer på både plan-
lægning og selve træningen, og helt frivilligt, 
så derfor en stor tak til jer, som gør det værd 
at drive en frivillig klub, hvor lønnen er glade 
mennesker og hunde. 
 
Nemlig det at være frivillig i en klub, betyder 
meget for en selv, og de personer man om-
gås, uanset om man er træner, bestyrelses/
udvalgsmedlem, eller støtter klubben på an-
den vis. 
 
Dem vil jeg sige stor tak for, og håber klubben 
består i rigtig mange år fremover, selv om nu-
tiden med de forskellige multimedier der fin-
des, og de mange andre tilbud der er i de for-
skellige klubber, så er det meget svært at fin-
de nye frivillige til at yde et stykke arbejde, så 
en evt. udskiftning eller tilgang er svær. 
 
Så derfor skal vi alle gøre en indsats i at moti-
vere nye, som gamle medlemmer til at støtte 
op om de forskellige opgaver driften af en 
klub kræver, så opgaverne kan fordeles lidt, 
så man ikke kører træt i det, og stopper helt. 
 
Jeg savner nogle mænd, og det er ikke fordi 
jeg ikke kan enes med de kvinder/damer der 
er i klubben, men vi ved også alle, at nogle af 
de ting som skal laves i klubben, måske ikke 
altid kun er kvinde arbejde, og så kan man 
kalde mig mandschauvinist eller ej :) 

(Fortsættes på side 24) 
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Så tag en snak med jeres påhæng, eller dem 
der er på holdene, om der skulle være en der 
vil  hjælpe til når noget skal laves i klubben. 
 
Det sociale skal danne rammen for en god 
klub, og her skal vi alle være bedre til at give 
både nye og gamle medlemmer en fornem-
melse af at være en del at klubben. Selv om 
jeg synes vi har en god klub hvor sammen-
hold på tværs af holdene er rigtig gode, og det 
skal vi forsætte med. 
Jeg fik under DM i Dronninglund, en anden 
betydning af ordet MAFIA, hvor Mafia i mit 
hoved var en international kriminel organisati-
on som ofte med voldelige metoder driver bå-
de lovlige og ulovlige forretninger, og som har 
stærke forbindelser til den politiske verden 
m.fl. 
 
Det var vor Landsformand Torben Ibsen, som 
et par gange deroppe sagde at, `der` var den 
Thyholmske mafia, (altså undertegnede) og 
jeg var ikke helt klar over hvad han mente 
med det, så jeg spurgte ham, om det var godt 
eller skidt ment. 
Så fortalte han at det var positiv ment, for den 
Thyholmske mafia, var en klub som støtter op 
i stort tal, selv om vi kun havde 2 hundefører 
med til DM, så mødte vi talstærkt op. Og det 
vil sige at der ca. var 15-17 personer, der op-
pe, så det vil sige at ca. ¼ del af klubbens 
medlemmer var der, og det var der ikke no-
gen anden klub som kunne mønstre. 
Så ordet Mafia på Thyholm, er det samme 
som sammenhold, og det er noget vi kan væ-
re stolte af, og forsætte med at have. 
 
 

Et af de nye tiltag er vores fotokonkurrence, 
hvor vores medlemmer finder helt specielle 
billeder, og deler dem med os andre, og det 
ser ud til at vi forsætter en tid endnu. 
Og skulle i have forbindelse til nogle steder 
som vil give lidt til præmier, så sig til, for det er 
jo også lidt sjovt kunne give nogle spænden-
de præmier til vinderene.  
 
Opsynet i Midtpunktet, er en tilbagevendende 
begivenhed, og som igen i år gik det rigtig 
stærkt med at få besat vagterne. Tak til jer 
som var med at støtte klubben, med jeres fri-
tid.  
 
Juleskovturen i Klosterheden 2014, blev end-
nu engang en god tur, og vejen gik heldigvis 
forbi julemanden og hans kone, som igen 
havde lidt godt til maven klar til os, og dem 
siger vi selvfølgelig også tak til. 
Dejligt at se så mange glade hunde og men-
nesker. 
 
Jeg ved at mange bruger utrolig meget tid i og 
for klubben, også selvom man ikke er med-
lem, Det vil jeg gene takke jer for. 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg plejer at sige, at 
alle som yder et stykke arbejde i foreningen, 
gør det frivilligt og så skal det også være 
sjovt, for lønnen er jo at se glade og tilfredse 
medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 
 
 
 

(Fortsat fra side 23) 
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Så skal der prøves noget nyt i klubben, og vi kender alle, eller har set 

forskellige foto konkurrencer. 
 

Derfor vil DCH Thyholm også være med, og vil forgå på følgende måde: 
 
 

Hvem kan deltage: 

Alle medlemmer af DCH Thyholm, og som ikke er i kontingent restance 
 

Konkurrencen:  

Send et billede fra træningen, hjemme eller anden sjov, nuttet, vild m.m. hvor på der 

minimum en hund skal indgå. 

En lille beskrivelse af situationen skal også indgå. 

Der vil være forskellige emner fra gang til gang. 
 

OKT og NOV emne: Nuttede episoder. 

 

Billedet sendes i elektronisk form, enten pr. mail eller mms til enten: 
 

Anne Olesen: glanni@live.dk – Mobil: 41 62 80 69 

Per Pinnerup: formand@dch-Thyholm.dk – Mobil: 25 70 12 25 

 
 
 

Så vil der blandt de indsendte billeder blive fundet en vinder, udpeget af 3 tilfældige 

medlemmer, (ikke de samme hver gang) og ikke nogle af de personer som har indsendt 

billederne. 

Vinderbilleder må ikke benyttes flere gange, i konkurrencen. 
 

Vinderbilledet vil så komme i hundeposten og hjemmesiden, sammen med 2 og 3 vindere. 

Gevinst til vinderen udleveres i klubhuset. 
 

Præmierne bliver sponsoreret af forskellige, men vil blive oplyst i.f.m. offentliggjort af 

vinderen. 
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I Sydthy var det ikke kun der gode vejr der 
kunne holde sejrskamlen varm, hundeførerne 
fra Thyholm gjorde deres for at den ikke skul-
le blive kold, især 1. pladsen var flittigt brugt. 
Det store kup var nok at vi nappede agility-
venskabspokalen med hjem til Thyholm. På 
en eneste konkurrencedag hentede vi over 70 

point ind på Thisted, nok til at vi fik sejren 
hjem i venskabskonkurrencen. Flot gået af 
alle hunde og hundeførere.  
 
 

Venskabsdyst i Sydthy d. 4 oktober 2014 

Peter med venskabspokalen  
i agility 

2. pl. Tove  
1. pl. Freja  

2. pl. Bent  

Hundeførerne og træneren poserer 
med venskabspokalen i agility 
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Resultater: 
C kl.  1. pl. Anne Olesen og Coco. 
B kl.  1. pl. Kurt Jensen og Kegle. 
 2. pl. Bent Køhler og Django. 
Kristian Kristiansen fik 114,75 p. 
Agility beg.  
 1. pl. John Pinholt og Schubert 
Agility åben 
 1. pl. John Pinholt og Schubert 
Spring beg. 
 1. pl. Jytte Pedersen med Diesel 
 2. pl. John Pinholt og Schubert 
Spring åben 
 1. pl. Freja Noer og Isolde 
 2. pl. Tove Jensen og Ossi 

2. pl. John  

1. pl. John  

1. pl. Anne 

1. pl. Jytte 

1. pl. John  

1. pl. John  
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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 15/11 

AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2014  

FOR DCH THYHOLM  

   

Dato: Emne: Tid: 

   

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 

15/11: 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 kursus Se opslag 

 

30/01: Generalforsamling 19.00 – 22.00 

21/02: Fastelavn 15.00  

Sommetider må træneren jo 
tage over når hundeføreren 
kommer til kort ;) 
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PAKKEFEST 
 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN 

 

Prøv lykken! 

 

 

Køb nogle pakker for 10,- stykket. 

 

Du er meget velkommen til selv at 

tage nogle pakker med, værdi 

mindst 10,- 

 

Overskuddet går  

ubeskåret til  

DIN klub 

 

 

 

 

 

 

Bare brug fantasien. 
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Thyholm  
Vognmandsforretning A/S 
Floulev Sandgrav / Visby Grusgrav 
 

Kørsel med 42tm kran. 
Jordarbejde udføres med gravemaskine 
og gummiged. 
Dyretransport, Container, 
Sand, Grus og Muld 

 

v/ Bjarne Kappel 
Vestergade 53, Hvidbjerg 
7790 Thyholm 

97 87 15 44  Fax 97 87 12 44 

Lørdagstræning Fra d. 4.10.2014 til 21.3.2015  

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

12.00 - 13.00       

  Skovholdet Lene 60930558 

  Agility 2 Leo 61661991 

 13.15 - 14.15    

  Rally Betty 29730510 

 Hvalpe og Familieholdet 
Per 
Bent Erik 

25701225 

20418183 

  Lydighed/spor Helle S. 20301215 

  Agility 1 Mette 24657118 

14.30 – 15.30       

  Agility 3 Helle N.J. 42161391 

  Ny C + C 
Anne 

(Hanne og Kristian, 
som afløser) 

41628069 



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 

Et lille guldkorn 
 

Kristian er efterhånden kendt for sin 
medfødte stædighed - en egenskab, 
som han har brug for lige nu.  
Han mener, hans motto sagtens kan 
bruges også i vores lille klub:  
 
”Brug din stædighed til det positive 
ikke til noget negativt” 


