
 
39. årgang Feb. 2015 

”Hvad er bedre i sommervarmen end en hængekøje 
og min allerbedste ven” ,(Tarzan og Rasmus) 
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Kantineudvalg:      

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 40276592 zarasterix@privat.tele.dk 

Husudvalg og ansvarlig for udlån af 
klubhus:  

    

Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 30308133  lyngs9@msn.com 

Kari Lousdal Skibdalvej 2 7790 Thyholm 97875210 karilous-
dal@mail.tele.dk 

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 97878196 zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Træningslederformand og tillidsmand  

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

Suppleant:      

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

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

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

Næstformand:     

Helle Sakariassen Lille Ørskovvej 17 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Sekretær:      

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

Kasserer:      

Maj-Britt Mathiassen Mellemvej 18 7790 Thyholm 22394501  Majsetheone@ 
hotmail.com 

Ordstyrer:      

Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 6 7790 Thyholm 97872225 jyttepeder-
sen55@hotmail.co

m  

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

1. og 2. suppleant:      

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

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



3 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

Konkurrenceudvalg Agility: 

Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 6 7790 Thyholm 97872225 jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Konkurrenceudvalg Lydighed:   

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 7600 Struer 97861215 
20301215 

leooghelle@ 
mvbmail.dk 

Konkurrenceudvalg Rally :  

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

4 Bestyrelsesmøde - referat  

5 Generalforsamling - referat 

7 Åretsmedlem 

9 Fastelavn 

10 Hvalpeholdet er i gang. 

11 Om aggression og hård træning 

12 Bryllup 

12 På stranden med hund 

13 Hundeførermærke med emalje 

 

16 Resultater 

18 Afslutningsfest 

20 Agilityregler ændres 

20 Ny bestyrelse 

21 Mysteriet om den røde bold 

23 Jubilarer 

24 Aktivitetsoversigt 

25 Træningsoversigt 

Redaktion:      

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 97878196 
20462592 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

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

Anne Olesen Rolighedsvej 16 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 7790 Thyholm 97878196 
20462592 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 betty.kristensen@ 
webspeed.dk 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 9/2 2015 hos Betty 

Til stede var: Per, Peter Jytte, Helle, Maj-Britt, 
Leo og Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde den 
13/11 2014 hos Betty 
Referat godkendt og underskrevet. Referat fra 
generalforsamling godkendt og underskrevet. 
 
Siden sidst 
Lokalkonkurrence 13 deltagere. 
Julefrokost 21 deltagere 
Juleskovtur dejlig tur med 32 deltagere. 
Generalforsamling med 17 deltagere, afholdt 
på 40 min.  
Opstart af hvalpehold med 11 nye hunde. 
Ingen trænere på Tranum kursus dette er ikke 
sket i den tid Per har været formand. 
 
En opfordring til trænerne om at komme 
med ønsker til Tranum kursus. 
 
Helle takker for nålen, den er hun rigtig glad 
for. Ingen andre kredse kender til den slags. 
 
Nyt fra kreds/ lands m.m. 
Krav til uddannelse ag trænere.  
 
Uddannelsesudvalget har et ønske om at 
stille følgende krav til trænere i DcH: 
Alle trænere skal gennemgå træneruddannel-
se som ny træner. 
Man kan stadig gå som føl med en uddannet 
træner uden at være uddannet selv. 
Erfarne trænere som ikke har uddannelsen vil 
kunne få merit, men krav om efteruddannelse. 
Må være lokalforeningernes beslutning, ikke 
krav fra landsforeningen. Lokalforeningerne 
skal have mulighed for selv at sammensætte 
en form for uddannelse. En manglende grund-
træneruddannelse skal ikke diskvalifisere en 
træner. 
Landsforeningen skal ikke presse krav ned 
over lokalforeningerne, som må opfattes som 
selvstændige enheder. 

Kreds 1`s konklusion:  
Landsforeningen skal ikke stille direkte krav, 
men komme med retningslinjer. 
Lokalforeningerne skal selv fastsætte deres 
krav. 
Den høje befordringssats nedsættes til 3,70 
kr. i 2015 
Tranumkurser er blevet lidt dyrere. Skyldes 
primært, at instruktørerne er blevet dyrere, 
ligesom transporten. 
Konkurrencegebyrerne i 2015 er uændret. 
Per og Maj-Britt har valgt foreningslederud-
dannelsen fra i denne omgang da de ikke kan 
afse tid. 
Skal der afholdes jysk mesterskab for rally? 
De 4 jyske kredsformænd går ind for det, hvis 
der er interesse for det blandt hundeførerne. 
Der bør laves etiske regler for kommunikation 
og opførsel i DcH. 
Kontingentet til landsforeningen forbliver 
uændret i 2016 
 
Fremlæggelse af regnskab 
 
Maj-Britt fremlagde regnskabet. Der var kom-
met en del penge ind i form af kontingent, så 
regnskabet har fået et lille løft. 
 
Konstituering af bestyrelsen 
 
Formand: Per Pinnerup 
Næstformand: Helle Sakariassen 
Kasserer: Maj-Britt Mathisen 
Sekretær: Betty Kristensen 
Ordstyrer: Peter Kamstrup 
Konkurrenceudvalg: Lydighed: Helle Saka-
riassen 
Agility: Peter Kamstrup og Jytte Pedersen 
Rally: Betty Kristensen 
 
Aktivitetsoversigt 
Aktivitetsoversigten gennemgået og rettet til 
 

(Fortsættes på side 5) 

http://www.nordvestfoder.dk/
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40 års jubilæum DcH Thyholm 
Der arbejdes på planlægning af 40 års jubilæ-
umsfest ca. midt i oktober. 
 
Nyt til /fra husudvalget 
 
Så snart det bliver tørt nok til det, skal der 
lægges grus på pladsen. 
 
Næste måned + evt. Pr, samt ændring til 
hjemmesiden. 
 

Næste års møder afholdes således: Maj-Britt 
d. 11/3, Helle 9/4, Jytte 7/5, Per 11/6, Peter 
13/8, Leo 3/9, Betty 7/10, Maj-Britt 2/11 
 
Evt.  
 
Generalforsamlingen flyttes fra fredag til tors-
dag d. 28/1 2016 
Gratis kaffe fortsætter, da det er en god måde 
at få afsluttet dagens træning på.  

 
Valg af dirigent 
 
Der var 17 fremmødte. Per blev valgt som di-
rigent. 
 
Formandens beretning 
 
Formandens beretning i hundeposten, ingen 
kommentarer. 
 
Regnskabsaflæggelse af klubbens kasse-
rer. 
Regnskabet blev gennemgået og det viste et 
overskud i forhold til 2013. 
Økonomien ser fint ud. 
 
Fastsættelse af kontingent og træningsge-
byrer 
 
Bestyrelsen foreslår kontingent og trænings-
gebyrer bliver uændret. 
 
Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Valg af formand 
 
Formanden ikke på valg 

 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 
På valg er Anne Olsen, Helle Sakariasen, Maj
-Britt Mathiesen. Af opstillede blev Helle Sa-
kariasen, Maj-Britt Mathiesen og Leo Jepsen. 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
 
På valg er Leo og Bent-Erik. Ved skriftlig af-
stemning blev Anne Olsen og Claus Jepsen 
valgt. Claus blev 1. suppleant og Anne 2. sup-
pleant 
 
Valg af revisor: 
 
På valg er Flemming Olsen og Tove Busk Sø-
rensen. Begge blev genvalgt 
 
 Valg af revisorsuppleant: 
 
På valg er Arne Søegaard. Valgt blev Tove 
Jensen. 
 
Valg af arrangement udvalg: 
 
På valg er Hanne og Kristian Kristiansen og 
Betty Kristensen. Alle blev genvalgt 
 

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra generalforsamling i DcH Thyholm d. 30/1 2015 
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www.sparv.dk 

valg af kantineudvalg: 
 
På valg er Kristian Kristiansen. Han blev gen-
valgt 
 
Valg af redaktion: 
På valg er Hanne Kristiansen, Anne Olsen og 
Leo Jepsen. Alle blev genvalgt. 
 
Valg af husudvalg: 
 
På valg er Kristian Kristiansen, Bent-Erik Riis-
gård og Kari Lousdal. Alle blev genvalgt 
 Valg af træningslederformand og tillidsmand: 
På valg er Leo Jepsen. Han blev genvalgt 
 
Valg af træningslederformandssuppleant: 
 
På valg er Claus Jepsen, der blev genvalgt 
 
Eventuelt 
Efternavn på dagsorden og referater. 

Opfordring til at sende mail til formanden og 
jeres leder når der skiftes tlf. nr. og mail adr. 
så vi kan kontaktes. 
 

(Fortsat fra side 5) 

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 

 

  
 
 
 
 

 
 
Årets medlem blev kåret på generalforsamlingen.  
 
Det blev Betty Christensen 
med følgende begrundelse: 
 
”Betty er fuld af energi og 
udfører mange opgaver for 
klubben: bestyrelse, sekre-
tær, arrangementsudvalg, 
madlavning når der er brug 
for det, rengøring, indkøb til 
baren osv. Så snart en ar-
bejdsopgave melder sig, og 
ingen ”byder ind” på den – 
ja, så kan Betty da også lige 
tage den. 
 
Hun er foregangsmand og 
træner i rally, som er i riven-
de fremgang i klubben, alle-
rede nu 8 hundeførere. 
Betty er altid i godt humør, 
og der er altid liv der hvor 

hun er. ” 
Tillykke 

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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Der blev gået til den i lørdags. De 
mange flotte udklædte børn var af 
den hårdtslående slags!, så der gik 
ikke lang tid før fastelavnstønden var 
lavet til pindebrænde.  
Alle børn fik lidt slikgodter at feste vi-
dere på, og Kongen kunne endda 
glæde sig over at have befriet en lille 
hund fra tønden, heldigt. 
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Det nye hvalpehold er kommet flot i gang med træningen 
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I en nyere undersøgelse (2009), fra University 
of Pennsylvania har man undersøgt hunde-
ejere der bruger konfronterende eller aversive 
metoder til at træne aggressive kæledyr, vete-
rinære forskere har konstateret, at de fleste af 
disse dyr fortsat vil være aggressive, hvis ikke 
træningsteknikkerne bliver ændret. 
 
Undersøgelsen viste også, at anvendelse af 
ikke aversive eller neutrale træningsmetoder, 
såsom ekstra motion eller belønninger frem-
kaldte meget få aggressive reaktioner. 
 
Undersøgelsen viste at mange konfronteren-
de træningsmetoder, uanset om det var at 
nedstirre hunden, slå, true eller skræmme ik-
ke ændrer på ”forkert” adfærd, men kan i ste-
det fremkalde aggressive reaktioner hos hun-
den. 
 
I et 30 punkts spørgeskema, udformet til hun-
deejere der havde bedt om adfærdsbehand-
ling, blev hundeejerne spurgt hvordan de tidli-
gere havde behandlet aggressiv adfærd, og 
om det havde en positiv, negativ eller neutral 
indflydelse på hundens adfærd, og om ag-

gressive reaktioner skyldtes den metode de 
brugte. Ejerne blev også spurgt om hvor de 
havde lært de teknikker de anvendte. 
 
Af de 140 afsluttede spørgeskemaer, var de 
hyppigst anførte anbefalingskilder til træ-
ningsmetoder "sig selv" og "trænere".  
Adskillelige anbefalede konfronterende meto-
der såsom: 
- at slå eller sparke hunden for at fjerne 
uønsket opførsel" (43 procent) 
- knurre af hunden (41 procent) 
- fysisk at fravriste ting fra hundens mund (39 
procent) 
- alfa rulning, fysisk at lægge hunden på ryg-
gen og holde det fast (31 procent) 
- stirre på eller nedstirre hunden (30 procent) 
- tvangs dæk, fysisk at tvinge hunden ned på 
siden (29 procent) 
- tage fat i hunden og ruske den (26 procent) 
Disse metoder udløste en aggressiv reaktion 
fra mindst 25 procent af de hunde, som de 
blev anvendt på.  
Hertil kommer at hunde bragt til hospitalet for 
behandling af aggressiv adfærd over for 
kendte mennesker var mere tilbøjelige til at 
reagere aggressivt på konfronterende teknik-
ker, end hunde bragt ind for andre adfærds-
mæssige årsager. 
 
Denne undersøgelse forsøger at sætte fokus 
på de åbenbare risici der er ved dominans 
baserede træningsmetoder. Disse metoder 
fremkalder frygt i hunden, og giver en meget 
reel risiko for aggression imod ejeren, eller 
andre i familien der forsøger sig med dette. 
 
Før man søgte råd hos en dyrlæge eller ad-
færdsbehandler, forsøgte mange hundeejere 
sig med egne adfærdsmodifikationsteknikker, 
teknikker foreslået af en lang række forskelli-
ge kilder. Anbefalingerne indeholdte ofte 
aversive teknikker, som alle kunne fremprovo-
kere frygtsom eller defensiv aggressiv ad-
færd.  
Formålet med undersøgelsen var at vurdere 
de adfærdsmæssige påvirkninger og sikker-
hedsrisici ved teknikker der gennem tiden har 
været anvendt af ejere af hunde med ad-
færdsproblemer. 

Aggression avler aggression!  
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Malerfirmaet 
v/ Hans Jørgen Jensen 
Søndervænget 17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 

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

 

 

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. 

Bryllup 
 

Vores dygtige kasserer, Maj-Britt Mathias-
sen, sagde d. 13/12 ja til sin Kim. 
DcH gratulerede med hundeglam. 

 
Til lykke, Maj-Britt og Kim 
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Til lykke 
Helle og Kierli 

Hundeførermærke i guld med emalje! 
For første gang i DcH Thyholms 40 årige historie er 
det lykkedes en hundefører at optjene DcH’s hunde-
førermærke i guld med emalje. Der er selvfølgelig 
tale om Helle Sakariasen og Kierli, et fantastisk par, 
som i deres kariere altså  har optjent alle de mærker, 
der kan opnås: bronze, sølv, guld og nu altså guld 
med emalje. Dette sidste mærke kan kun optjenes i 
eliteklassen.  
 Både Helle og hendes trænere kan virkelig 
være stolte! 
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Døgneren 
Nørregade 1 - 7790 Thyholm 

Tlf. 97 87 16 10 
Åben hver dag fra 10.00 - 22.00 

Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

Bredgade 9B  Ι  Hvidbjerg  Ι  7700 Thyholm 
Tlf. 97 87 11 05 

http://www.spar.dk
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DIN LOKALE REVISOR 
 

VED FJORDEN 25 

7600 STRUER 

TLF. 96 17 71 00 

www.revisionlimfjord.dk 

www.noel-vestergaard.dk 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.hvidbjergauto.dk 
 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 9787 1005 

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

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

                  

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

                  

Martin Søndergaard                   

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

                  

                   

                   

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

                  

Lene Kjærgaard                   

Kristian Kristiansen                   

Anne Olesen                   

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen                   

                   

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
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Hundeførermærke i 
bronze til Anne 

Årets agilityhund: 
Betty 

Årets konkurren-
cehund og årets 

C hund: Anne 
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Æresmedlemmer:  
Hanne og Kristian 

Årets B 
hund: 

Kristian 
Årets agilityhund: 

Betty 
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I agility udtages alle hunde (lille, mellem og 
stor) der har gennemført mindst 6 fejlfrie gen-
nemløb i åben klasse, heraf mindst 3 i agility. 
Desuden skal mindst 2 af gennemløbene være 
til landsdækkende stævner og heraf mindst 1 i 
agility. 
 
Forhindringerne skal være tydeligt nummere-
rede fra den side, de skal forceres. Afstanden 
mellem to på hinanden følgende forhindringer i 
forhold til hundens kortest mulige naturlige ba-
ne:  
Små: fra 4 m til 7 m  
Mellem: fra 5 m til 7 m.  
Stor: fra 5 m til 7 m. 
 
Færdiggørelse af gennemløb efter diskvali-
fikation.  
Det er tilladt, at man efter diskvalifikation må 
færdiggøre sit gennemløb under konkurrence-

lignende forhold (uden at rette felter) indenfor 
SBT (1,5 gange SBT i klasse 1).  
 
Kontaktfejl: Hvis hunden ikke berører hvert 
kontaktfelt med en del af en pote. Gælder ikke 
opgangsfelt på balancen. 

Agility regelændringer 

Den nye bestyrelse 2015 

Formand: Per Pinnerup 
Næstformand: Helle Sakariassen 
Kasserer: Maj-Britt Mathiassen 
Sekretær: Betty Kristensen 

Ordstyrer Peter Kamstrup 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Leo Skibbild Jepsen og Jytte Pedersen. 
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Det havde været en sløv måned på kontoret, 
og privatdetektiven Gaia lå og sov på sin Fat-
boy på kontoret. Hun havde sovet hele dagen, 
og da telefonen ringede, rejste hun hovedet, 
og så sig forvirret omkring. Da det gik op for 
hende hvad det var, rejste hun sig langsomt, 
strakte sig og luntede hen til telefonen. 
En hysterisk gøen i røret. Ordene ”rød bold 
forsvundet” skilte sig ud. Gaia brummede i rø-
ret, og endelig kom der lidt ro på i den anden 
ende. Det var hunden Bølle, hans røde yng-
lingsbold var væk, og ville Gaia tage sagen? 
med andre ord, en stor sag der kunne markere 
Gaia som en stor detektiv hvis den blev opkla-
ret, så JA! 
Bølle lå i sin kurv, og så meget trist ud. Gaia 
satte sig foran ham, og bad ham fortælle hvad 
der var sket. 
Bølle: jeg var til hundetræning sammen med 
mit menneske, og vi havde det rigtig sjovt. Vi 
havde lige leget legen ”følg mit venstre ben” 
og jeg havde gjort det godt. Jeg havde fået et 
lille stykke frikadelle og mit menneske fandt 
min røde ynglingsbold fra sin store baglomme. 
Jeg løb afsted og forventede at bolden ville 
falde ned et stykke foran mig. Det skete ikke. 
Jeg stod lidt og så fremad, men intet skete. 
Bolden kom ikke. Jeg vendte mig om og så at 
mit menneske stod og snakkede med et af de 
andre mennesker på mit hold. Jeg løb hen og 

kiggede på ham. Han så uforstående på mig 
og spurgte hvor min bold var? Da vidste jeg at 
en katastrofe lurede.. 
 
Mit menneske og jeg ledte og ledte, men bol-
den var pist væk. Så jeg fik lidt mere frikadelle 
og så gik vi op til bilen. Mit menneske gik ind 
for at drikke en kop kaffe, og imens lå jeg bare 
i bilen og kunne intet gøre. Jeg vidste bare, at 
det at lege med mit menneske aldrig ville blive 
det samme uden min røde bold. Bølle lagde 
sig med et stort suk hovedet ned på sine for-
ben, og Gaia indså at der ikke var mere info at 
få fra ham. Det var tid til at inspicere gernings-
stedet, træningspladsen hos DcH Thyholm. 
 

Læs mere i næste nummer……. 

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. 

Mysteriet om den røde bold. 
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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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Ved generalforsamlingen hædredes 

klubbens jubilarer. 

5 år:  
Anne Olesen, Maj-Britt Mathiassen 

og Hanne Thiesen (ikke tilstede) 

20 år:  
Inge og Per Pinnerup( Inge ikke til 

stede) 

10 år:   
Leo Jepsen og Noel Vestergaard 

(ikke til stede) 

15 år:  
Helle Sakariasen og Peter Kamstrup 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2015 

FOR DCH THYHOLM  

   

Dato: Emne: Tid: 

21/02 Fastelavn  14.00 - Se opslag  

14/03 Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 

21/03 Sidste lørdagstræning Se opslag 

30/03 Første mandagstræning 19.00 - 20.00 

31/04 Første tirsdagstræning  19.00 - 20.00 

01/04 Første onsdagstræning  19.00 - 20.00 

02/05 Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 

20/06 Lokalkonkurrence Se opslag 

20/06 Sct. Hans fest i klubhuset Se opslag 

06/07 Sidste mandagstræning før ferien 19.00 - 20.00 

07/07 Sidste tirsdagstræning før ferien 19.00 - 20.00 

08/07 Sidste onsdagstræning før ferien 19.00 - 20.00 

Uge 29-30-31 Sommer ferie  

03/08 Opstart hvalpehold 13.00 

03/08 Første mandagstræning efter ferien 19.00 - 20.00 

04/08 Første tirsdagstræning efter ferien 19.00 - 20.00 

05/08 Første onsdagstræning efter ferien 19.00 - 20.00 

19/09 Venskabskonkurrence på Thyholm  Se opslag 

21/09 Sidste mandagstræning 19.00 - 20.00 

22/09 Sidste tirsdagstræning 19.00 - 20.00 

23/09 Sidste onsdagstræning 19.00 - 20.00 

03/10 Opstart af lørdagstræning 12.30 - 15.30  

03/10 Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 

07-08/11 Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen) Se opslag 

14/11 Lokalkonkurrence samt fest i klubhuset  Se opslag 

28/11 Juleskovtur, derefter juleferie Se opslag 

År 2016  

08/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT 
via bank/se hjemme-

siden) 

09/01 Opstart efter ferien. 12.30 - 16.00 

09-10/01 Tranumkursus  

28/01 Generalforsamling 19.00 - 21.00 

27/02 Fastelavn 14.00  
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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 d. 30/3 2015 til 3/10 2015  

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag 19-20.00       

  Skovholdet Lene 60930558 

  Agility 2 Leo 61661991 

     

Tirsdag 19-20.00       

  Rally Betty 29730510 

  Lydighed/spor Helle S. 20301215 

  Agility 1 Mette 24657118 

Onsdag 19-20.00       

  Agility 3 Claus 51376656 

  Ny C + C Anne 41628069 

  Hvalpeholdet Per 
Bent Erik 

25701225 

30308133 
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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 


