
 
39. årgang Maj. 2015 

En super dag i Han Herred 
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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 Hindselsvej 6 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 
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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 Bestyrelsesmøde - referat  

6 Bestyrelsesmøde - referat  

9 Fotokonkurrence 

10 Mysteriet om den røde bold 

11 Lyv aldrig for din hund 

12 Sankt hans fest 

13 Forsikring på startbøger 

16 Resultater lydighed 

18 Resultater Rally 

19 Smilla og Mette til rally 

20 Han Herred venskabsdyst 

23 Konkurrencedatoer 

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. 16/4 2015 hos Helle 

Til stede var: 
Per Pinnerup, Jytte Pedersen, Leo Jepsen, 
Maj-Britt Mathiassen, Helle Sakariasen og 
Betty Kristensen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde den 
11/3 2015 hos Maj-Britt Mathiassen 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. Vi 
vil arbejde videre på en evt. førstehjælpskur-
sus gennem DcH da det bliver den billigste 
løsning. 
 
Siden sidst. 
 
Helle Sakariasen har haft sin debut i E turne-
ringen, det gik rigtig godt, men ikke så mange 
point, da den missede figuranten.  
Jytte Pedersen og Betty Kristensen har været 
til landsmøde. Et godt og veltilrettelagt møde, 
med god mad.  
Der har været venskabsdyst i Thisted.  
 
Nyt fra kreds/lands m.m 
 
Det er blevet besluttet at hver lokalforening èn 
gang om året modtager en opdateret udgave 
af årbogen uden beregning.  
Dommervejledning er ved at blive opdateret. 
Herefter kommer den grønne lommeversion 
af konkurrenceprogrammet i bogform. 
De mangler stadig medlemmer til sporlægger-
uddannelsen. Man behøver nødvendigvis ikke 
melde sig ind i sporlæggercentralen for at 
man har uddannelsen. 
På landsmødet var der vedtægtsændring i for-
hold til medlemsskab og træning i flere klub-
ber. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
 
Regnskab gennemgået og godkendt. 
 
 

Annoncetegning 
 
Der er kommet en del annonce penge ind, der 
blev efterlyst en evt. faktura til at tage med ud 
til annoncørerne. Det vil Maj-Britt arbejde vi-
dere på. 
 
DcH Thyholm 40 ård jubilæum 
 
Skolen er booket til den 14/ 11 2015. Plan-
lægningen skrider fremad. 
 
Nyt til/fra husudvalget. 
 
Havetraktor til service. Græsset evt. tromles, 
særlig ag banen trænger. Sommerhusejeren 
har kontaktet Maj-Britt om han evt, kunne bli-
ve fritaget for at betale grus i år, da han selv 
har lagt grus på. Det vil Per tage en snak med 
ham om. 
 
Næste mdr. + evt. Pr, samt ændring til 
hjemmesiden.  
 
Møde hos Jytte d. 7/5 
 
Evt. 
 
Leo efterlyste om der evt. kunne være noget 
tilskud til de som skulle på ungdomslejr. 
Helle har meldt sig til clicker camp. 
Per er blevet spurgt, om vi evt. ville lave lidt 
optræden med hundene på Jegindø dæmnin-
gen d. 20 juni. Det blev et nej, da vi selv har 
stævne og Sankt Hans fest den dag. 
Betty og Mette er startet i Holstebro på rally 
holdet, for at få lidt flere tips til træningen på 
rallyholdet. 
 
Referent Betty 

  

 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Til stede var:  
Per Pinnerup, Leo Jepsen, Jytte Pedersen, 
Maj-britt Mathiassen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde den 
9/2 2015 hos Betty  
Referatet godkendt og underskrevet 
 
Siden sidst 
Der har været opstart af hvalpehold i alt 11 
hunde med fører. Per er godt tilfreds med 
samlet opstart da det gir bedre sammenhold 
på holdet. 
Tove Jensen og Freja Noer Jepsen har været 
i Sydthy til indendørs agility stævne. Tove fik 
en anden plads i spring. 
Leo har været i Lemvig angående samarbej-
de med Holstebro, Sydthy, Lemvig og Thy-
holm i agility. Opstart 3 maj i Lemvig. 
 
Nyt fra Kreds/lands m.m. 
Der er kommet et nyt tøjkoncept. Kredsen vil 
blive udstyret med en prøvepakke som så kan 
sendes ud til lokalforeningerne. Så man kan 
se hvad pakken indeholder. Tøjet kan bestil-
les direkte hos Rønde og Ruby. 
Ny årbog vil blive trykt i både løsblade og 
bog. Bogen dog først efter revideret konkur-
renceprogram. 
Evt. en rally APP til smartphone. 
Sekretariatet investerer i en plakatprinter for 
at kunne lave lokale plakater, som kan bruges 
af lokalforeningerne, mod en mindre betaling. 
Til kredsens generalforsamling tog alle mod 
genvalg, nær som uddannelsesudvalget. Ny 
blev Kim Vestergaard Poulsen DcH Brønders-
lev, der har siddet i udvalget, så det er ikke 
helt nyt for ham. 
Der vil blive holdt temamøder ved kredsråds-
møderne, klubberne skal komme med forslag 
til disse temaer. 
Angående medlemstal har det første møde 
været afholdt, det vil blive repræsenteret d. 22 

april til kredsrådsmødet.  
DcH har fået nyt design men ikke logo. 
Konkurrence kalender er udsendt. 
Konkurrence udvalget henstiller til at man ikke 
bruger folk udefra som hjælpere da de så ikke 
er dækket ind af forsikringen. 
Forsikringer skal ikke mere skrives ind i kon-
kurrence bøgerne. Men det er stadig lovpligtig 
at have en forsikring på sin hund. 
Jytte Pedersen og Betty Kristensen tager til 
landsmødet d.21/3 2015 
 
Fremlæggelse af regnskabet. 
Regnskabet ser fin ud, der er sket en stigning 
på 7000 kr. siden sidste møde, men der er 
også kommet en del refusioner fra kommu-
nen. 
 
Annoncetegning 
Per opfordre til at man prøver at finde nogle 
flere steder at tegne annoncer. 
Til næste år skal vi tidligere i gang med teg-
ningen. 
 
Førstehjælpskursus 
Vi er enige om at det nok var en god ide med 
en førstehjælpskursus, da vi jo har langt til 
nærmeste læge el. sygehus. Men den tilbud 
vi har fået fra DcH kreds 1 bliver lidt dyr, så 
det vil nok blive en egenbetaling på 200 kr. så 
der bliver arbejdet videre på evt. trygfonden 
eller Falck. 
 
DcH Thyholm 40 års jubilæum 
Vi har fastsat datoen til d. 14 nov. Der vil så i 
år ikke være en julefrokost. 
Lokalkonkurrencen bliver så flyttet til d. 17 
okt. I stedet. 
Per undersøger lokaleleje, og evt. hjælp i køk-
kenet.  Betty finder folk til hundearrangement 
på pladsen om formiddagen. Leo undersøger 
priser på smørrebrød hos den lokale bager. 

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 11/3 2015 hos Maj-britt 
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www.sparv.dk 

Nyt til / fra husudvalget. 
Balancen skal repareres. 
Evt. en oprydningsdag inden jubilæet. 
 
Næste måned + evt. ændring til hjemmesi-
den 
Maj-britts adr. ændres . 
Nye træningstider lægges ind. 
 
Evt. 
Stadig store problemer  med hundeefterladen-

skaber på pladsen. 
Leo kom med forslag til en ny vogn til rally 
med lidt større hjul. 
Ansøgning til Thisted forsikring igen iår. For-
slag Mette Olesen 
Fotokonkurrence: Tema Hundens ynglings 
beskæftigelse. 
 
Referent: Betty 
 
 
 

(Fortsat fra side 5) 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

Til stede var: 
Per Pinnerup, Maj-Britt Mathiassen, Helle Sa-
kariasen, Peter Kamstrup, Jytte Pedersen og 
Betty Kristensen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde den 
16/4 2015 hos Helle 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
Siden sidst 
 
Venskabsdyst i Han Herred hvor der var 5 ral-
ly folk og en lydighed afsted. Et rigtig godt 
stævne. Helle var i Vest Himmerland med E-
hund og fik en første plads. 

(Fortsættes på side 7) 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 7/5 2015 hos Jytte 

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

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

Nyt fra kreds og lands 
 
Der er kommet nye præsentationsfoldere. 
Som kan bestilles ved sekretariatet for 1 kr. 
pr. stk. 
Der vil blive mulighed for at gå med DcH be-
klædningsgenstande. Hver kreds har fået en 
kasse med prøver, som kredsene så har mu-
lighed for at låne ved at kontakte kredsfor-
manden. Helle vil kontakte Dorthe desangå-
ende. 
Kørepenge til kursister er kun til en bil pr. lo-
kalforening. Mange kursister har svært ved at 
forstå dette, så det vil blive taget op på næste 
kredsrådsmøde. 
Dopinregler i DcH det skal der være etisk reg-
ler for. 
Skal der udbydes eksterne kurser i DcH, det 
skal der ikke det er uddannelsesudvalget der 
vælger hvilke kurser der skal udbydes. 
Der arbejdes på en ny rallystartbog. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Der er kommet lidt flere annoncepenge ind og 
galleriet har betalt gruspenge, ellers er der 
ikke de store udsving. 
 
Lokalkonkurrence og SanktHans 
 
Rally vil blive afholdt fredag så vidt at alle de 
der vil deltage kan. Da vi ellers står uden 
dommer. 
Helle laver indbydelse til lydighed og agility. 
Betty laver til rally. 
Sankt Hans festen har Hanne Kristiansen la-
vet. 

 
DcH Thyholm 40 års jubilæum 
Per har snakket med kogekone. 
T shirt under udarbejdelse. 
Per laver indbydelse. 
 
Nyt til/fra husudvalget 
Per bestiller grus til vej og P plads. 
Peter laver balancen, og Betty og Jytte maler 
den. 
 
Næste mdr.  
Billeder til fotokonkurrencen. Hundens yng-
lings beskæftigelse.  
 
Evt. 
Afslag fra Thisted forsikring om tilskud. 
Undersøgelse om kommunen giver tilskud til 
ungdomslejr. 
Forespørgsel om vi evt. vil tage opsyn til Hu-
rup dyrskue, men kun hvis Sydthy takker nej. 
Bestilling af foldere til repræsentation af DcH 
Thyholm. 
 
Herunder det nye logo: 

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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Fotokonkurrence  

 

Så er det blevet tid til en ny fotokonkurrence… 
 

Emnet for April og Maj er: "Hunden i sin yndlingsbeskæftigelse"  

 
Hvem kan deltage:  

Alle medlemmer af DCH Thyholm, og som ikke er i kontingentrestance 
 

Konkurrencen:  
Send et billede fra træningen, derhjemme eller anden sjov, nuttet, vild aktivitet, 

hvor der minimum skal indgå en hund.   
En lille beskrivelse af situationen skal også indgå.   

 

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  
 

Der vil i blandt de indsendte billeder blive fundet en vinder, udpeget af 3 tilfældige 
medlemmer, (ikke de samme hver gang) og vil ikke være nogle af de personer 

som har indsendt billederne.  
Vinderbilleder må ikke benyttes flere gange, i konkurrencen.  

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

Gevinst til vinderen udleveres i klubhuset.  
Præmierne bliver sponsoreret af forskellige, men vil blive oplyst i.f.m. offentliggø-

relsen af vinderen.  

mailto:glanni@live.dk
mailto:formand@dch-Thyholm.dk
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Fortsat fra sidste nr. 
 
Gaia ankom på træningspladsen lige midt i 
træningen. Gaia kendte de fleste på pladsen, 
og alle hilste glade på hende. Hun havde dog 
ikke tid til tant og fjas i dag, og gik målbevidst 
ned på bane 2. Stedet hvor forbrydelsen var 
foregået. Hun kunne næsten mærke det onde 
i luften. En træningsbold var forsvundet, og 
det var ikke noget man skulle tage let på. 
Bølle var ikke til træning i dag, så Gaia 
indledte med at forhøre de andre på Bølles 
hold. 
Schæferen Cæsar var den første der kom 
under Gaias hårde forhør. Jo han kendte godt 
til den røde bold, og havde selv ”smagt” på 
den, men Bølle ville ikke dele den, og det 
havde Cæsar accepteret sagde han. Han 
havde ikke set episoden hvor bolden blev 
væk, så han mente ikke han kunne hjælpe 
yderligere. Gaia noterede i sin notesbog: 
Cæsar virker usikker, og kiggede væk og 
gabte da han sagde at han accepterede at 
Bølle ikke ville dele bolden. Jalousi? 
 
Næste hund til forhør var 
labradoren Lulu. Gaia vidste at Lulu 
og Bølle tidligere havde været 
kærester. Jo Lulu kendte 
selvfølgelig til Bølles elskede røde 
bold, og hun havde godt nok set 
Bølles menneske kaste bolden, 
men hun var straks efter blevet 
tilbudt leverpostej af sit menneske, 
og huskede så ikke mere. Det var 
nemlig den ekstra gode leverpostej 
fra slagteren den dag. Gaia spurgte 
Lulu om hun ikke legede med 
bolde, og det gjorde Lulu skam, 
men kun dem der sagde piv fortalte 
hun. Gaia noterede i sin notesbog: 
undersøg Lulus menneskes 
baglomme, og find ud af om 
udsagnet om pivbolde var sandt. 
 
Sidste hund på Bølles hold var en 
gravhund ved navn Rufus. Han var 
en ældre herre, der ikke fandt sig i 
noget, så Gaia måtte træde 
varsomt. Rufus havde kun foragt for 

bolde og godbidder. Det eneste han gad var 
sit bideskind. Når han var til træning med sit 
menneske, så var han ligeglad med de andre 
hunde, deres træning og ikke mindst deres 
belønninger. Gaia bad om at se skindet, og 
Rufus lagde skindet foran Gaia. Hun ville 
snuse til det, men hørte så en sagte knurren. 
Skindet var ikke til at dele.. Gaia noterede i 
sin notesbog: Kom bolden for tæt på skindet, 
og dermed destrueret? 
 
Gaia havde nu et godt indblik i hundene i 
sagen, og tiden var inde til at gennemgå 
gerningsstedet. Hun bevægede sig hen til 
højre på bane 2, hvor forbrydelsen havde 
foregået. 
 
Lene 

Mysteriet om den røde bold del 2 af 3 
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Hvis du lyver for din hund, vil du miste 
dens tillid, og den vil holde op med at stole 
på dig. Det viser nye studier fra Kyoto Uni-
versity i Japan. 
 

 
Forsøgene med i alt 24 hunde tager udgangs-
punkt i den kendsgerning, at de fleste hunde 
stoler på os mennesker. 
Resultaterne er netop offentliggjort i det vi-
denskabelige tidsskrift, Animal Cognition. 
I første forsøg blev hundene præsenteret for 
to ens beholdere, hvoraf den ene indeholdt en 
godbid, mens den anden var tom. 
En forsker hjalp hunden ved at pege på be-
holderen med godbidden, og hunden løb di-
rekte ud til den og fik belønningen. 
I andet forsøg så hunden, at forskeren gemte 
godbidden i den ene beholder, men efterføl-
gende pegede på den anden. Det tredje for-
søg var en gentagelse af det første. 
 
Tilliden var brudt 
Resultatet var slående. Under første 
forsøg viste hundene deres sædvanli-
ge tillid til os mennesker og de fleste 
løb ud til den beholder, som forskere 
havde peget på. Men i andet og tredje 
forsøg var tilliden brudt. Hundene op-
fattede nu forskere som upålidelig, og 
kun otte procent af dem fulgte hans 
anvisninger. 
For at undersøge, om hundene nu 
havde mistet tilliden også til andre 
mennesker, gennemførte forskerne en 
ny serie af forsøg. 
De første to forsøg var de samme, 

som i første omgang, men under det tredje 
forsøg, kom ny forsker ind i lokalet for at ud-
pege den rigtige beholder for hundene. Da 
hundene ikke kendte personen, anså de den 
nye forsker for at være pålidelig og rettede sig 
efter hans anvisninger. 
 
Social intelligens 
- Jeg var overrasket over at se, hvor hurtigt 
hunde mister tilliden til et menneske. Det vi-
ser, at hunde har en mere udviklet social in-
telligens, end vi troede. Denne socia-
le intelligens har de udviklet gennem deres 
lange historie sammen med mennesker, siger 
en af forskerne i et interview til BBC. 
Der er med andre ord ikke tvivl om, at hunde 
bedømmer de mennesker, de er sammen 
med, og bruger deres viden til at forudsige, 
hvordan de vil opføre sig i fremtidige situatio-
ner. 
Sammenligner man forsøgene med lignende 
forsøg med børn mellem tre og fem år, viser 
det sig, at hunden er bedre til at gennemskue 
løgne, end børn er. Først når børn når 5-års 
alderen, holder de helt op med at stole på en 
voksen person, som de har grebet i en løgn. 
Så husk: Hvis du lyver for din hund, vil den 

huske det. Du vil langsomt, men sikkert miste 

dens tillid. Og du risikerer også at miste dens 

vilje til at samarbejde med dig.  

Animal Cognition 

Lyv aldrig for din hund 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-014-0816-2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2011.01629.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.2011.01629.x/abstract
http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-014-0816-2
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Lørdagshygge d. 20 juni kl 18.00 
 
Efter en forhåbentlig god konkurrence dag, afholder vi Sankt Hans 
fest i klubhuset på Vitasvej. 
 
Menuen er:  
 
Slagterens hjemmelavede frankfurter, pikant marineret grill kotelet, 
hje3mmelavede BBQben,kold kartoffelsalat, dagens grønne salat, ita-
liensk pastasalat, friskbagte madbrød. 
Alt sammen fra Gl. Amstrup slagteren. 
 

Prisen er: 130 kr. pr. person 
 
Børnemenu: 2 stk frankfurter, brød, salat 

Prisen er: 20 kr. pr. barn 
 

Efter maden er der Sankt Hans bål og hygge 
Mød talrig frem med højt humør og godt vejr.  

Mvh. Festudvalget/Bestyrelsen 
                              

 

  Sidste tilmelding d. 10/6                                                                                               
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Det er besluttet at der ikke længere skal ind-
føres i startbøgerne vedrørende forsikringer 
af hunde, da hundeejerne jo er forpligtet ved 
lov, at forsikre sin hund. 
 
Det betyder ikke at kravet om at hunden er 
lovmæssig forsikret bortfalder. Landsforenin-
gens konkurrenceudvalg finder ikke grund til 
at det fremgår som dokumentation i startbø-
gerne. 
  
Der skal forsat fremlægges dokumentation for 

vaccination, enten ved at dyrlægen stempler i 
startbogen, eller ved at den fremvises ved si-
den af i form af sundhedsbog, hundepas eller 
lignende. 
  
Med venlig hilsen 
  
Bestyrelsen 

Forsikring vedrørende startbøger 
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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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www.noel-vestergaard.dk 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.hvidbjergauto.dk 
 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 9787 1005 

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                   

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

                  

                   

                   

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

                  

Lene Kjærgaard 145,25 118                 

Kristian Kristiansen 142,90    110,05              

Anne Olesen                   

                   

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

                  

E - klassen 
(max. 400p) 

                  

Helle Sakariasen 371  329,2 371,6               

                   

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

 
               
  
Klasse 
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Rally begynder        

Jytte Pedersen    86    

Betty Kristensen 62   86    

Leo Jepsen    92    

Hanne Kristiansen    76    

Mette Olesen 86 96 92     

Hanne Thiesen 84       

Rally øvet        

Mette Olesen    83    

        

Rally åben        

Mette Olesen   91 87    

Leo Jepsen    IB    

        

        

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift: Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point) 
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Sommeren 2014 blev jeg frarådet, at 
min Smilla hund skulle fortsætte med 
agility. Det er for hårdt for hendes hof-
ter.  
Jeg bliver ked af det, vi brænder for agi-
lity. Vi havde lige snuset til rally, og det 
lugtede ikke af noget....  
Træner Betty siger:  ”Hvis du ikke gider 
rally, gør din hund heller ikke”.  
Jeg tager mig sammen.  Noget skal vi 
jo træne, synes jeg. Jeg skriver alle 91 
rally skilte ud. Til hvert skilt, er der en 
udførlig beskrivelse af øvelsen samt en 
tegning. Jeg sætter mig for at lære alle 
begynder skiltene (36) til punkt og prik-
ke.  Jeg læser på lektien, i bilen, i sen-
gen, til maden og lidt ind imellem. Vi 
stiller op til et par konkurrencer og får 
IB'er (ikke bestået under 70 point ud af 
100 mulige)  
Nu begynder jeg at forstå lidt af ideen 
og træner flittigt med Smilla. Jeg får ta-
get noget video af træningen. Det gør 
hele forskellen. På videoen kan jeg se, 
at Smilla-hunden går pænt med en log-
rende hale. Hun synes åbenbart, det er 
morsomt.  Det er først nu, jeg begynder 
at føle mig tilpas med rallyen. 
Jeg ser et tilbud om rally på nettet.  In-
dog Elite Center i Viborg tilbyder rally-
træning vinteren over. Vi melder os til. 
Hver mandag kører vi til aftentræning 

hos Helle Kristensen. Det er god træ-
ning.  Smilla elsker hallen med det dejli-
ge gulvtæppe. Jeg elsker Helles træ-
nings metoder.  
Hver lørdag træner vi i klubben hos Bet-
ty. Det går fremad.  
Nu er det blevet forår. Jeg melder mig til 
flere konkurrencer. Det går faktisk fan-
tastisk. Flere gange har vi nået over 90 
point. Jeg kæmper med sommerfugle 
og bævreben, Smilla med at koncentre-
re sig i alt virvaret med telte, hunde og 
mennesker. Men vi lærer hver gang, vi 
er ude. Vi går stadig i begynder klas-
sen. Her skal man gå med snor på.  I 
de andre klasser (øvet, ekspert og 
champignon)  er det uden snor. Rally 
har også en åben klasse. Uden snor. 
Her kan alle melde sig og dyste mod 
hinanden. Og her må alle rallyskilte bru-
ges. I åben dystes der om point til DM. 
Smilla og jeg har kun prøvet åben klas-
se en gang. Det var sjovt og det gik fint.  
Mit bedste skilt " Stop. Træk vejret. Slap 
af. Smil. " findes ikke i den rigtige rally-
samling. Men det findes altid i mit ho-
ved.  Det er et godt skilt. 
 
Hilsen Smilla og Mette 
 

Dette er mit vigtigste  
rallyskilt.  

En fornem 3. plads i Dron-
ninglund 
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Stemningsbilleder fra venskabsdysten i Han Herred 
Vi var i Han Herred d. 2. maj. 5 rally hunde og 
førere (Hanne, Jytte, Betty, Mette og Leo) og 
1 lydighedshund (sådan da’ ) og Kristian. Efter 
lidt flytten rundt med vores fine telt, så kom vi i 
gang med dagens konkurrencer. Vi var helt 
utroligt heldige med vejret, der var lagt op til 
en god dag allerede fra morgenen af. Det var 
min første  konkurrence med Freja efter hun 
er blevet grounded i agility, så jeg var lidt 
spændt på hvordan det kunne spænde af. Jeg 
havde en god fornemmelse, og de små øvel-
ser som vi lavede i opvarmningen til begynder 
klassen lovede ret godt. Og dommeren havde 

heller ikke meget andet at sige end at det så 
flot ud, med et par små førerfejl. Mette mente 
det var over 90 point, men hun nåede at vriste 
et løfte ud af mig, så nu skal Freja og jeg til 
Brønderslev  sammen med Mette og Hanne :) 
så må vi se om det var held med de 92 point 
jeg fik i Han Herred.  
I åben klasse gik der lidt nerver i Freja, og vi 
fik ikke så meget ud af det, men vi kom dog 
igennem med nogle super gode bakke øvel-
ser, og hun var frisk igen bagefter. Alle rally-
hunde der var med i Han herred fik nogle su-
per resultater (se side 18) så det lover godt. 
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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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Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max. antal på og så vil 
hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet 
Rød = Tilmeldingsfrist 15 dage før 

Konkurrencedatoer i 2015  

tilmelding Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 20/02 Lø 07/03 Sydthy Indendørs agility 

Fr 27/02 Lø 14/03 Frederikshavn Rally alle klasser 

  
Fr 06/03 

Lø 21/03 

Sø 22/03 

  
Dronninglund 

Landsmøde 

Rally indendørs 

Fr 13/03 Lø28/03 Nibe C-B-A 

Fr 27/03 Lø 11/04 Hjørring 

Aalborg 

C-B-A-E 

Agility 

Lø 28/03 Sø 12/04 

Sø 12/04 

Dronninglund 

Frederikssund Kreds 6 

Agility (formentlig i Aalborg) 

E turnering 

Fr 03/04 Lø 18/04 Kongerslev C – B 

  Ti 21/04 Brønderslev Agility for begyndere 

Fr 10/04 Lø 25/04 Hjørring 

Vesthimmerland 

Agility 

C-B-A-E  

   25-26/04 Lemvig Kreds 3 DM i Nordisk 

Fr 17/04 Lø 02/05 Lindholm C-B-A 

Fr 15/05 Lø 30/05 
  

Brønderslev 

Skagen Kreds 1 

C - B – Rally 

E turnering 

Fr 22/05 Lø 06/06 Han Herred 

Arden 

C – Rally 

B-A 

Fr 29/05 Lø 13/06 Thisted C-B-A-E 

  Lø 20/06 Silkeborg Kreds 2 E turnering 

Fr 19/06 Lø 04/07 Sæby  C-B-A 

Lø 20/06 Sø 05/07 Hjørring Rally 

Fr 31/07 Lø 15/08 Thisted 

Støvring 

Agility 

C-B drive in 

Fr 07/08 Lø 22/08 Lindholm Rally 

Fr 14/08 

Fr 14/08 

Lø 15/08 

Lø 29/08 

Lø 29/08 

Sø 30/08 

Sø 30/08 

Aalborg 

Støvring 

Dronninglund 

Nordfyn Kreds 5 

C-B 

Agility (afholdes i Dronninglund) 

Agility 

E turnering 

Fr 21/08 Lø 05/09 Skagen C-B-A-E 

Fr 28/08 Lø 12/09 Dronninglund C-B-A-E Nordjysk mesterskab I Agili-
ty 

  26-27/09 Ribe/Toftlund Kreds 4 DcH DM 

Fr 25/09 Lø 10/10 Frederikshavn Nordjysk mesterskab C-B-A-E 

  Lø 17/10 Vejle Kreds 3 E turnering 
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AKTIVITETSOVERSIGT  2015 

DCH THYHOLM  

Dato: Emne: Tid: 

07/02 Opstart hvalpehold 13.15 

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 19.00 - 20.00 

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 

17/10 Lokalkonkurrence Se opslag 

07-08/11 Opsyn i Midtpunktet Se opslag 

14/11 40 års jubilæumsfest, og sjov på dagen 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 Se opslag 

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 

  Rally Betty 29730510 

     

Tirsdag 19-20.00       

  Agility 2 Leo 61661991 

  Lydighed/spor Helle S. 20301215 

     

Onsdag 19-20.00       

  Agility 3 Claus 51376656 

  Ny C + C Anne 41628069 

  Hvalpeholdet Per 
Bent Erik 

25701225 

30308133 



    
A
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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 


