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Tre dygtige drenge var til hvalpeprøve d. 3 juni 
tillykke med de flotte resultater 
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2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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 



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 Jubilæumsindbydelse 

9 Mysteriet om den røde bold 

10 Rally- og Elite-konkurrence 

12 Øjenkontakt med kærlighed 

13 Sneglegift - ADVARSEL 

16 Resultater lydighed 

 

18 Resultater Rally 

19 Thisted - konkurrence 

20 Hvalpeprøve 

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 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 4/6 2015 hos Per 

Til stede var:  
Per Pinnerup, Helle Sakariasen, Jytte 
Pedersen, Leo Jepsen og Betty Kri-
stensen. 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 7/5 2015 
 
Referatet blev godkendt 
 
Siden sidst 
 
Helle lavede et godt resultat i E-
turneringen i Skagen. 
Mette og Leo lavede rigtig fine resulta-
ter i Rally i Brønderslev. 
Wookshop i ag i Lemvig var godt og 
lærerigt. 
 
Nyt fra kreds og lands 
 
Nyt tøjkoncept som hænger i klubhuset 
pr, d.d. 
Dommerudvalget har set på det revide-
rede og sammenskrevne konkurrence-
program 1 gang. Det skal gennemses  
endnu engang. Det er endnu ikke be-
stemt om det skal træde i kraft 1. jan 
2016 eller 2017 
Hunde må ikke bade eller opholde sig 
på strande med blå flag. 
De må godt passere bagest på strande 
med blå flag. Hunde skal holdes i snor 
fra 1. april til 30. sept. i henhold til na-
turbeskyttelsesloven på stranden. 
Førerhunde må gerne være på blåflags 
strande. 
 

Fremlæggelse af regnskab. 
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
 
Lokal og Sankt Hans 
 
Der er kun tilmeldt 9 personer indtil vi-
dere, det er lige i underkanten til en skt. 
Hans fest. 
Rally der afholdes fredag aften har stor 
tilslutning. 
I år ser det ud til det ikke bliver problem 
med tidtagere til ag, da der jo er nok fra 
rally holdet der vil hjælpe. 
 
DcH Thyholm 40 års jubilæum 
 
Indbydelser blev gennemgået og revi-
deret. Hanne Kristiansen og jeg skal 
tale med kogekone. 
 
Nyt til/fra husudvalget. 
 
Balancen er repareret og malet. 
 
Næste måned + PR, samt ændring til 
hjemmesiden. 
 
Annonce om hvalpetræning i avisen i 
uge 28 og 32. Intro d. 12/8 
 
Evt.  
 
Resutater i rally må også indholde re-
sultater fra DKK el. andre, så længe vi 
stadig repræsenterer vores egen klub. 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Indbydelse til 40 års jubilæum ved DCH Thyholm 
14. november 2015 

 

Der inviteres til jubilæumsdag, da DCH Thyholm d. 1. nov. 2015 bliver 40 
år, og dette fejres ved at invitere med påhæng, egne medlemmer, naboer, 
venskabsklubberne Thisted, Sydthy og Han Herred, repræsentanter fra 
Kreds 1 og Landsforeningen samt vore annoncører, til festligholdelse af 
jubilæet. 

Sted: Klubhuset på Vitasvej 2, 7790 Thyholm og med følgende dagsorden: 
Selve jubilæumsfesten afholdes jf. nedenstående beskrivelse. 
 
Sted: Jegindø lejren, Kongevejen 86, 7790 Thyholm. 
Pris pr. person 175 kr., som skal betales ved tilmeldingen. 
Drikkevarer kan købes til lave priser.  
 
Der vil være mulighed for at bestille overnatning eller opsætning af cam-
pingvogn til 125 kr. inkl. Morgenmad.  
 
Tilmelding skal ske til formand@dch-thyholm.dk senest 1. november 2015. 

DCH THYHOLM 
1975 – 2015 

Tidspunkt/lørdag Aktivitet 

10.00-12.00 Hundesjov for egne medlemmer 

12.00-14.00 Officiel reception, hvor vi er vært med lidt til ganen 

18.00-02.00 Jubilæumsfest 

Tidspunkt/søndag  

09.30-10.30 Morgenmad for de overnattende 

mailto:formand@dch-thyholm.dk
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www.sparv.dk 

Støt vore annoncører - 
de støtter os 

 

Gaia vandrede hen mod gerningsstedet. Hun 
var opmærksom på alt hvad hun så. Fodspor 
fra mennesker, poteaftryk og ikke mindst 
duftindtryk. Det var et misk mask af dufte, og 
fordi det havde regnet, så var både 
poteaftryk ,og menneskenes fodspor dybe og 
mange. Gaia var klar over at det her blev 
svært. Hun inspicerede området tomme for 
tomme, og havde Bølles forklaring i 
baghovedet. Til sidst stoppede Gaia ud for 2 
ekstra dybe menneske fodspor. Hun kiggede i 
den retning fodsporene vendte, og målte 
afstanden til træerne for enden af bane 2. 
Hun snuste til jorden, og kiggede op igen. 
 
En ide tog form i Gaias hjerne, og hun mente 
nu at hun havde knækket gåden. Hun ville 
bruge resten af dagen hjemme på sin fatboy 
for at stykke resten af mysteriet sammen. Hun 
gik glad op mod klubhuset,, og bad undervejs 
Rufus, Lulu og Cæsar om at møde på 

træningspladsen næste dag kl 10.00. De 
accepterede alle 3. Gaia ringede så til Bølle, 
sagde at sagen var opklaret og han også 
skulle møde på gerningsstedet kl. 10.00. 
Gaia ankom træt, glad og yderst tilfreds med 
sig selv til sit kontor, tømte hendes vandskål 
og smed sig på sin fatboy. Inden Gaia nåede 
at blinke faldt hun i søvn. 
 
Næste formiddag stod Gaia klar da de 4 
implicerede hunde ankom til træningspladsen. 
Hun samlede dem på bane 2, og bad dem 
sætte sig. 
De gjorde som hun sagde, og sad spændte 
og ventede. Gaia lod dem vente, og nød 
øjeblikket. 
 
Der var jo ikke mangel på mistænkte i denne 
sag indledte Gaia. 
Cæsar, der ville have den røde bold selv. 

(Fortsættes på side 7) 

Mysteriet om den røde bold del. 3 (sidste afsnit) 

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

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

Lulu, den tidligere kæreste, der ville have at 
Bølle havde det ligeså dårligt som hende selv. 
Rufus, der simpelthen bare ønskede at alle 
omkring ham har det dårligt. 
I, der skal forestille at være Bølles venner, er 
ikke andet end en flok hyklere! 
Gaia lod de ord svæve i luften et par minutter, 
og fortsatte så. 
 
Det er dog ikke en af jer der har begået den 
stygge dåd, men det er i stedet en af de 
hyppigste årsager til forsvundne bolde, der 
har været på spil. Et menneskes dårlige 
kastearm! 
 
Gaia bad bad de 4 forbavsede hunde følge 
hunde hen til de dybe fodspor. Kan i se dem 
her? Læg mærke til dybden af dem og i 
hvilken retning de peger. Fokuser nu på 

træerne længst til højre på banen. At dømme 
efter de her fodspor, så hænger din elskede 
røde bold i det midterste træ Bølle. 
 
Bølle spurtede hen til træet, og kiggede op. 
Og der hang den. Bølle var så glad at han 
gav sig til at hyle mod himlen og træet, og da 
Gaia så 2 mennesker undrende bevæge sig 
ned mod bane 2, vidste hun at hjælpen var på 
vej, og at Bølle og den røde bold snart var 
genforenet. Gaia tog hjem på kontoret, 
slukkede mobilen og smed sig på sin elskede 
fatboy. De mange opkald, med anmodning 
om hjælp, hun vidste ville komme, måtte 
vente til hun var klar. Hun havde opklaret en 
stor sag, og nu ville hun sove. 
 
Lene 

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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Jubilæumsmenu 
 

Forret:  
Torskefad med æg, rejer, citron, flutes, dild dressing + div. pynt 
 
Hovedret:  
Glaseret skinke, krydrede kyllingebryst, ovnbagte rodfrugter, ovn-
bagte kartofler, årstidens salat, champignonsauce 
 
Dessert:  
Chokaladetærte, valnøddetærte, æbletærte, pæretærte, vanilleis, 
cremefraiche, flødeskum 
 

 

ØNSKESEDDEL 
 

Vi er jo en lille fattig klub  
(heldigvis med stor formåen!) 

 
Derfor har vi mange gaveønsker til vores  

40 års jubilæum. 
(kaffemaskine, mikroovn, fiber flagstang, nye koste, ny gulv-

vaskesæt, indlagt vand,  
vinduesbørste og –skraber, nye gryder,  

osv, osv, osv) 
 

Derfor vil der i baren på vanlig vis blive samlet ind til 
”fødselaren”. 

(Man giver det beløb, man synes er relevant) 
 

Vi får alle glæde af det. 
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. 

30/5 2015 
Det blæste en halv pelikan, og meget af 
tiden regnede det. Det var bidende koldt. 
Men vi havde en hyggelig dag. Mette og 
Birthe havde medbragt klubbens telt, og 
heldigvis havde de været forudseende og 
vendt telte anderledes end man normalt 
gør. Så mens de andre telte efterhånden 

blæste omkuld, så blev vores  
stående. 

”Ak ja, stakkels Franken-
stein, du kan jo ikke gøre 

for, at din mor ikke kan klare 
sådan en bane uden GPS” 

Mette i dyb koncentration før starten i 
Åben 

Hygge trods kulden 
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30/5 2015 
Det blæste en halv pelikan, og meget af 
tiden regnede det. Det var bidende koldt. 
Men vi havde en hyggelig dag. Mette og 
Birthe havde medbragt klubbens telt, og 
heldigvis havde de været forudseende og 
vendt telte anderledes end man normalt 
gør. Så mens de andre telte efterhånden 

blæste omkuld, så blev vores  
stående. 

Mette lavede en flot førsteplads i Øvet kl. 
Nr 2 og 3 var den samme hundefører med 

2 forskellige hunde. 
 

Stort til lykke 

Samme dag deltog Helle og Kierli i Dan-
marksturneringen for Elitehunde. Det fore-

gik i Skagen, hvor det også regnede og 
blæste. 

Kierli gik et fremragende spo efter forholde-
ne, dommeren sagde bagefter, at den bur-
de have haft snorkel, da vandet gik til op 
midt på Kierlis mave. At gå et spor, under 

sådanne forhold, og så alligevel score 9 po-
int, er noget af en bedrift. 

 
Desværre mistede hun sin sitøvelse, og 

hun fik kun 5,5 i gruppedæk. 
  

Kierli var superhunden, der vandt denne af-
deling af turneringen med hele 375,5 point 

 

 
Stort til lykke 
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Øjenkontakt mellem en hund og dens ejer får 
begge til at producere mere af 
kærlighedshormonet oxytocin, viser nyt studie. 
Det er fuldstændig samme mekanisme som 
mellem mor og baby. 
 
Fra videnskab.dk  
Af: Isabell Lubanski 
Det er der en videnskabelig forklaring på. Et 
nyt studie har netop vist, at øjenkontakt med 
vores pelsede venner udløser det samme 
hormonelle stof, som når vi har øjenkontakt 
med en baby. Det skriver Sciencemag.org. 
 
Hunde har 'kapret' system fra mennesker 
»Det er et fantastisk resultat, der tyder på, at 
hunde har kapret det system hos mennesket, 
vi bruger til at knytte os til andre mennesker,« 
vurderer lektor Brian Hare fra Duke University i 
North Carolina, USA, over for 
Sciencemag.org. Han har ikke selv været med 
til at lave studiet, men forsker i hundes 
kognition. 
Tidligere studier har vist, at når en mor ser ind 
i sin babys øjne, producerer babyen mere af 
kærlighedshormonet, oxytocin. Oxytocin er 
kendt for at gøre os mere altruistiske og 
monogame, og det får os til at stole mere på 
hinanden. Når babys niveau af oxytocin stiger, 
gengælder den sin mors blik, hvilket igen får 
morens kærlighedshormon til at nå nye højder. 
Og sådan bliver det ved, mens mor og baby 
holder øjenkontakt. 
Det er dette hormonelle kærligheds-loop, det 
japanske forskerhold nu har dokumenteret 
mellem mennesket og dets bedste ven, 
hunden. 
 
Ulve undgik øjenkontakt 
Professor i adfærdsbiologi Takefumi Kikusui 
fra Azabu University i Japan og hans kolleger 
overtalte i alt 30 venner og naboer til at tage 
deres hund med i laboratoriet. Her tog 
forskerne en urinprøve fra både menneske og 
hund. Hunden og dens ejer fik nu 30 minutter 
alene sammen. 
De fleste ejere brugte tiden på at klappe, 
nusse og snakke med deres lodne kammerat 
– og se dyret ind i øjnene. Nogle 

forsøgspersoner havde øjenkontakt med deres 
hund i op til flere minutter, mens andre kun 
havde øjenkontakt i få sekunder. Herefter 
skulle begge igen aflevere en urinprøve. 
Resultaterne talte deres tydelige sprog: For de 
forsøgshunde, der havde haft øjenkontakt med 
sin ejer i lang tid, kunne forskere måle en 
stigning af kærlighedshormonet oxytocin på 
130 procent. For hundeejeren var stigningen 
på hele 300 procent. 
Samtidig fandt forskerholdet ingen stigning i 
niveauet af oxytocin hos de hunde og deres 
ejere, der kun havde haft øjenkontakt i kort tid. 
Og heller ikke mellem de personer, der i stedet 
for en hund havde medbragt en ulv. 
Det var nemlig lykkedes professor Takefumi 
Kikusui at overtale et par personer fra en 
kennel for ulve til at deltage i forsøget. Og 
ulvene undgik bevidst øjenkontakt, som i 
ulveflokke generelt tolkes som udfordrende og 
aggressivt. 
Kærlighedshormonet oxytocin kan have været 
afgørende for hundens evolution 
Det kunne derfor tyde på, at det hormonelle 
kærlighedsloop, der opstår, når hund og ejer 
ser hinanden i øjnene, har spillet en betydelig 
rolle i hundens evolution fra vild grå ulv til 
nuttet pelstot. 
Det kunne skyldes, at kun de ulve, der kunne 
indgå i en relation med mennesket, blev plejet 
og beskyttet af vores forfædre, foreslår det 
japanske forskerhold. Og her kan oxytocin 
have været broen mellem de to arter. 
»Jeg tror bestemt, at oxytocin har spillet en 
rolle i hundens evolution,« vurderer ph.d.-
studerende Jessica Oliva fra Monash 
University i Melborne, Australien, over for 
Sciencemag.org. 
Hun har ikke været med til at lave det nye 
studie. Men hendes seneste studie viste, 
hvordan netop oxytocin hjælper hunden med 
at forstå, hvad mennesker mener, når de 
peger et sted hen. Hun opfodrer dog til 
yderligere studier, før vi endeligt kan 
konkludere, hvordan hunden blev menneskets 
bedste ven.  

 

Øjenkontakt med din hund udløser kærligheds-hormon  

http://videnskab.dk/node/32353
http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2015/04/how-dogs-stole-our-hearts
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Der findes kun ét middel, der er godkendt til 

sneglebekæmpelse i Danmark. Det er ferri-

fosfat, som sælges under forskellige navne 

som Sneglestop og Ferramol. 

Ferrifosfat er en blanding af jernfosfat, som 

ødelægger sneglenes fordøjelse, når de ind-

tager det. Det betyder, at sneglene efter et 

par døgn holder op med at spise, og efterføl-

gende dør.  

Økologisk 

Ferrifosfat er biologisk nedbrydeligt og har 

ingen skadevirkning på planter eller drikke-

vand. Det et kun skadeligt for snegle uden 

hus (nøgne snegle). Der er altså ingen risiko 

ved at andre af havens dyr eller kæledyr har 

adgang til giften. 

Så sent som i aftes havde vi her på Dyreho-

spitalet, et tilfælde af forgiftning med en gift 

der hedder Mesurol. Den indeholder en ner-

vegift der lammer hele nervesystemet, og 

ubehandlet vil det ende med døden som følge 

af kvælning. Denne kvælning sker, fordi også 

vores muskler, der bruges til at trække vejret, 

lammes. Heldigvis for denne hund opdagede 

et barn i familien, at der var noget galt, fordi 

hunden begyndte at have afføring inde i hu-

set. Efter kort tid begyndte hunden at få kram-

per og begyndende vejrtrækningsproblemer. 

Og ydermere var det heldigt, at denne gift har 

en specifik modgift. Derfor kunne vi meget 

effektivt bringe Trille tilbage til livet. 

Nogle af disse ulovlige sneglemidler har des-

værre ingen specifik modgift, og på trods af 

symptomatisk behandling vil mange af de 

hunde der æder en sådan gift, dø. 

Et par navne på farlige, og i DK ulovlige, gifte 

er: ”Mesurol” og ”Spiess-Urania schnecken-

korn”. 

Dyrlæge Alfred Mølgård, Silkeborg Dyreho-

spital, Brokbjerg 2, 8600 Silkeborg. 

ADVARSEL - Sneglegift -  ADVARSEL 
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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  375,5 376,80 290,3           

                   

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



17 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

 
               
  
Klasse 
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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  375,5 376,80 290,3           

                   

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

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

T
h
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d
 

1
4

/3
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n
d

 
2

2
/3
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e
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n
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k
a
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 2
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n
d
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3
0

/5
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h
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h
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a

l  
1

9
/6

  

V
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o
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 2

0
/6

  

S
k
je
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-T

a
rm

- 
2

6
/6

  

S
k
je

rn
-T

a
rm

- 
2

7
/6

  

   

Rally begynder              

Betty Kristensen 62   86   87       

Hanne Kristiansen    76  IB 84       

Hanne Thiesen 84      96       

Jytte Pedersen    86   86       

Mette Olesen 86 96 92           

Leo Jepsen    92  83 96       

              

Rally øvet              

Mette Olesen    83  91 99 90 IB 83    

              

Rally åben              

Hanne Kristiansen              

Hanne Thiesen              

Mette Olesen   91 87  IB  93 77 78    

Betty Kristensen              

Leo Jepsen    IB  25        

Ultra begynder              

Leo Jepsen       83       

Jonas Børsting       79       

Maibritt Mathiasen       97       

Martin Søndergaard       100       

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift: Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point i klassen) 
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Helle og Kierli igen! 

 
 

  Thisted d 13/6 2015: 
  Eliteklassen 
  Nr 1: Helle Sakariasen og Kierli, Thyholm  376,4 
  Nr 2: Kurt Nielsen og Andy, Nibe    362,4 
  Nr 3: Bente Dalsgaard og Yoda, Haderslev  344,45 

Kan det siges tydeligere?  

Her er hun 
så:  

Danmarks 
næstbedste 
og kredsens 

bedste  
elitehund: 

The one and 
only 

Kierli 
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1. pl. Benjamin med Laika  92,5 p. 
2. pl. Kasper med Sally  89,5 p. 
3. pl. Henry med Sigga  86,6 p. 
 
Hanne med Pjevs   85,5 p. 
Pia med Martha    82,8 p. 
Knud med Lejka   80,8 p. 
Knud med Felix    75 p. 
Tove med Rico    68 p. 
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1. pl. Benjamin med Laika  92,5 p. 
2. pl. Kasper med Sally  89,5 p. 
3. pl. Henry med Sigga  86,6 p. 
 
Hanne med Pjevs   85,5 p. 
Pia med Martha    82,8 p. 
Knud med Lejka   80,8 p. 
Knud med Felix    75 p. 
Tove med Rico    68 p. 

  
 
Næste træningsaften stod på in-
troduktion på de forskellige gre-
ne, hundeførerne fremover skal 
vælge imellem: agility, lydighed 
eller rally. 
 
En dejlig sommeraften på vores 
smukke plads. 
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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

d
re

s
s
e

la
b

e
l 

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 


