
 
40. årgang maj. 2016 

Husk at du skal have styr på hundens 
forsikringer og vaccinationer 
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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:      

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 bod-
dum@mail.tele.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 Bettykristensen51 
@gmail.com 

Kasserer:      

Majbritt Mathiassen Hindselsvej 6 7790 Thyholm 22394501  Majsetheone 
@hotmail.com 

Ordstyrer:      

Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm 97872030 
25209308 

Lotteogpeter 
@mvbmail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Tove Jensen Ullerupvej 11 7760 Hurup 23277489 twiggi@dlgtele.dk 

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

1. og 2. suppleant:      

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 97878196 Zarasterix 
@privat.tele.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 Referat bestyrelsesmøde 10/3 

5 Referat bestyrelsesmøde 7/4 

7 SMS fra Lene 

9 Fiduskonkurrence 

10 Himmerlandsgården 

12 Mysteriet om det forsvundne spor 

13 Hunde føler misundelse 

16 Resultater - lydighed 

17 Fotokonkurrence 

18 Resultater - Rally 

19 Konkurrencegebyrer 

21 Konkurrencedatoer 

22 Kalender  

23 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  

Kristian Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 97878196 
 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

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

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 6 7790 Thyholm 97872225 jyttepedersen55@ 
hotmail.com  
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 10/3 2016 hos Per 

 
Tilstede var: Leo, Helle, Tove, Per og 
Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 9 feb. 2016 hos Helle 
Referatet blev godkendt 
 
Siden sidst 
Vi havde 2 til indendørs rally i Sydthy, 
en god dag, men frygtelig lang og kold. 
Der var 104 deltagere. 
Der er kommet bekræftelse på at alle 4 
trænere der har søgt om at komme på 
kursus på Himmerlandsgården er ble-
vet optaget. 
Helle har været i Brønderslev til klar, 
parat, start kursus i rally. Et godt kur-
sus, men for få deltagere. En skuffelse 
for både arrangører og deltagere. 
Undertegnede har været til kredsråds-
møde og ekstra ordinær generalfor-
samling, hvor der skulle findes en kas-
serer. Det holdt hårdt, men der blev 
fundet en, det blev Kim V Poulsen som 
var formand i uddannelsesudvalget. Så 
der blev Randi Sølvkær valgt ind i ste-
det for. 
 
Nyt fra kreds og lands 
På den ordinære generalforsamling i 
kredsen blev det besluttet at kontingen-
tet blev uændret. 165 kr. pr. medlem. 
Årets tshirt og profiltøj er lavet til 2016 
og ligger på hjemmesiden. Salget fore-
går via vores  leverandør Rønde og 
Ruby. 
Kasserne med profiltøj fra sidste år for-
søges solgt på næste kredsrådsmøde. 
Udsendelse af gratis materiale. Ptæ-
sentationsfældere sendes nu gratis ud 
til markedsføring af DcH til lokalforenin-
ger, kredse, eftersøgere og konsulen-

ter, når de bestilles i rimlige mængder. 
Der er blevet spurgt om det er lovlig at 
bruge pighalsbånd i DcH. 
Pighalsbånd og ”gå pænt seler” er ikke 
tilladt i DcH regi. 
Punkter til Landsmødet blev gennem-
gået og diskuteret. De ting som vi var 
usikre på fik Per og jeg mandat til at 
bestemme hvad der skulle stemmes. 
 
Fremlæggelse af regnskabet 
Regnskabet blev gennemgået og god-
kendt. Der er en lille fremgang siden 
sidst, trods det at der er blevet betalt 
for 4 gange kursus på Himmerlands-
gården. 
 
Annonce tegning status 
Alle har været rundt på deres rute med 
annonce tegning. 
 
DcH Thyholm på de sociale medie 
m.m. 
Inger Pinnerup fortalte om hvordan vi i 
DcH kan komme ud i medierne gen-
nem Facebook. Her vil en bredere del 
af befolkningen se os til billigere penge 
en avis annoncer gør. 
Inger har tilbudt at sætte siden op for 
os. 
 
Sjovhold/opvisningshold ved arran-
gementer (HF) 
Den første gang der er brug for nogle 
hundefører fra de forskellige hold vil 
være 18 juni hvor der er et arrange-
ment ”Danmarks dejligste” 
Næste sted i Handbjerghus d. 28 maj 
hvor vi er inviteret. 
Og så evt. Open by neigth d. 15 juli 
 
 

(Fortsættes på side 5) 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Nyt til/fra husudvalget 
Der er kommet ny glas i de vinduer der 
var smadret på grund af stenslag. For-
sikringen betaler. 
De råd skader der er i klubhuset ser ik-
ke så omfattende ud som vi i første 
omgang troede. 
 
Næste måned + evt Pr samt ændring 
på hjemmesiden. 

Dette punkt er drøftet under de andre 
punkter. 
 
Evt. 
Egenbetaling af ridehal. Hver person 
betaler 100 kr. Lene vil gerne købe den 
ikke afhentede pose foder der står i 
klubhuset. Det blev godkendt. 
Der kan søges sponsorpenge hos Thy-
Mors energi. Leo skulle undersøge 
nærmere ved en af konsulenterne. 

(Fortsat fra side 4) 

Til stede var: Peter, Per, Leo, Tove og 
Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
d. 10/3 2016 hos Per 
 
Referatet blev godkendt og underskre-
vet 
 
Siden sidst 
Mette Olesen er rykket op i cham-
pionklassen i rally 
Møde i midtpunkt angående Danmarks 
dejligst 
Landsmøde i Fredericia 
 
Nyt fra kreds /lands 
Ingen kontingent stigning da Initiativ-
fonden lånte landsen penge i et år. In-
gen ændringer i kørepenge. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt ikke den 
store ændring siden sidst. 

 
Annoncetegning status 
Sparekassen thy, Women, Kabbel fri-
sør og Noel mangler. Peter vil spørge 
fys om annoncetegning. 
 
DcH på det sociale medier m.m. 
Ikke landsat endnu, da Inger P. har 
travlt med eksamen. 
 
Sjovhold/opvisningshold ved arran-
gementer (HF) 
Video til Danmarks dejligste Leo ag – 
rally 
Danmarks dejligst d. 18 juni kl 14.00 til 
23.00 
Alle der stiller op som hjælpere under 
arrangementer får del i overskuddet. 
Danmarks dejligste hund på Thyholm 
kåres. 
Ved arrangementer d. 18 maj snakkes 
om hjælpere og sjovhold. 
Udvalg tager stilling til hvad der skal la-

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/4 2016 hos Tove 

http://www.nordvestfoder.dk/
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www.sparv.dk 

Støt vore annoncører 
de støtter os 

 

ves. (Leo) 
Sankt Hans festen i klubhuset er udsat 
til fredag d. 24/6 kl. 18.00. 
 
Nyt til fra husudvalget 
Der er kommet nyt køle/fryseskab og 
bordplade. 
 
Næste mdr + evt. PR samt ændting 
af hjemmesiden 
Hvalpetest d. 11 maj kl. 18.00  
Fidus konkurrence d. 18 maj kl. 18.00 
 
Eventuel 
Per har solgt 2 kummefryser for klub-
ben. 
Leo har snakket med ThyMors energi 
angående søgning af tilskud, man skal 

bare søge så vil det blive behandlet 
ved næste uddeling. 
Leo og Betty skal være dommere ved 
hvalpetesten d. 11 maj. 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/4 2016 hos Tove 

http://www.sparlim.dk
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”Man skal passe på, hvad 
man gør med hunde, men 
med katte er det næsten 
med livet som indsats, 
hvis man handler, før man 
tænker…. 
 
Forleden lå Emil på min 
mave, og jeg drillede ham 
med at række tunge af 
ham. det satte han en 
stopper for med en hurtig 
klo…. 
 
Og i dag var det så støvkosten, 
jeg kildede ham med, med det re-
sultat, at han i et uopmærksomt 
øjeblik fløj gennem luften, fangede 
kosten på en hylde på væggen. 
BANG!!!! Ned faldt den, og Emil 
gik stolt derfra.” 
 
 
 

Jeg spurgte til tungen og fik dette 
svar: 
 
”Tungen. Måtte sande, at det er 
rigtigt, at en katteklo har små 
modhager. Men det er vist OK nu. 
Må prøve at lade være med at dril-
le, men det er sgu svært, når de 
katte altid ser så selvhøjtidelige 
ud” 

SMS fra Lene: 
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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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ONSDAG D. 18 MAJ 
KL 19.00 

VIGTIGT! Medbring en ske 
 
 

ALLE HOLD SAMLES TIL ”FOR SJOV” KONKURRENCE 
 
 

TAG HELE FAMILIEN MED 
KONE - MAND - BØRN – HUNDE 

(lad dog katten blive hjemme) 

FORTÆL DIN TRÆNER HVOR MANGE I KOMMER 
 

MAD kan bestilles. Vi spiser kl. 18.00 
Svensk pølseret 30 kr. (børn 1/2 pris) 

 
Tilmelding til mad 

Betty Kristensen sms/ring 
29730510 
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 LAIKA 
Min første lange køretur i bil...... ever. Tjek! 
Burtræning i konkurrencetelt. Tjek 
Overnatte alene i bil. Tjek. 
Rally træning....tja det er da vidst også nyt. Tjek.  
- alt er nemt når ens far er en rigtig tjekket cowboy. 

KIERLI 
Burtræning med klanen.... 
Jeg ved det, jeg ved det... især det med tunnelen! 
Jeg ligger bare i mit bur når mor drikker kaffe 
.......jeg ligger meget i bur.... 
Jeg ligger ved mor og bliver nusset mens hun drikker kaffe 
.......jeg bliver nusset meget....... 
Mor kan ikke gøre for at hun farer vild.  
Godt jeg kan bevarer overblikket. 

 

I bededagsferien var vi 4 friske trænere på Himmerlandsgården der ligger ca 20 
km fra Hadsund. Et dejligt område med både skov og strand. Der var samlet ca 
170 personer og 150 hunde fordelt på mange forskellige hold. 
Vejret var rigtig dejlig bortset fra frosten om natten. 
Helle Sakariasen, Leo Jepsen, Mette Olesen og jeg var tilmeldt rally. Vi havde 
to dygtige instruktører som gav os mange gode tips til videre træning. 
Om aftenen var der foredrag om hundens adfærd og første hjælp til hunden. 
Maden var perfekt og der var nok af den. 
Det er skøn at være afsted med så mange forskellige mennesker og hunde og 
så opleve sådan et sammenhold. Selv madpakken kunne deles fordi der var 
sendt for lidt ud. 
Så det var fyldte og trætte mennesker og hunde der søndag eftermiddag drog 
hjem. 
                                                                                                                                                            Betty                                                  
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DUNJA 

I en campingvogn sover man altid i sengen! 
Er der en by i Rusland der hedder "gå pænt" ? 
Har jeg lært det her mor?? Sorry... Det har glemt. 
Kurser er mega spændende. Der er altid så meget at se på. 
.......... skøøønntt at være lækker og løbsk 

 TULLE 

Ophøjet ro på mors skød 
Hader at køre bil 
Glidende overgang fra "Jubii det er sjowt" til 
"ej det har jeg virkelig ikke lyst til at gøre lige nu! Altså" 
Natpisser.....mor bagefter på strømpesokker.  
Hu ha det var koldt i frostvejr. 
Elsker leverpostej og de andres vand 
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

Del 2 
 
Hunden Sally var en meget gal border 
collie. Først kunne hun slet ikke sige 
noget, men Gaia lagde sin beroligende 
pote på hendes skulder, og så hjalp det. 
"Jeg har s.. ikke mistet noget spor. Det 
er som sædvanligt menneskene, der 
har lavet ged i det”. Gaia smilede, og 
beroligede Sally med, at det var hun 
helt på det rene med. Intet kunne 
trumfe en hundenæse på et spor. Hun 
takkede Sally, og sagde at hun ville 
vende tilbage til hende senere. Hun 
slentrede nu ud og ind mellem de 
mange mennesker, væltede kun nogle 
få, og stillede sig så tæt ved de to hun, 
vidste var sporlæggeren og 
hundeføreren. "Jeg kan ikke forstå at 

Sally ikke kunne fuldføre sporet. Det er 
fint terræn og næsten stille vejr”.  "Ja”, 
sagde ham, der var sporlægger. ”Hun 
var meget sikker på at sporet 
knækkede til højre, men nu ved jeg jo 
heldigvis, at det knækker til venstre." 

Pludselig lød der knurren og gøen. 
Sally havde lagt sig og nægtede at gå 
hen til bilen. Hendes ejer hev og trak, 
men Sally rokkede sig ikke. Det var 
først, da Gaia lovede at løse gåden, 
at hun holdt op med at gø, men hun 
blev hvor hun var! 
 
fortsættes…. 

Mysteriet om det forsvundne spor. 

http://www.kvv.dk
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Østrigske forskere mener at have 
fundet ud af, at hunde bliver 
misundelige på andre hunde, som får 
en godbid. Forsøgets resultat ligger 
på linje med tidligere erfaringer fra 
eksperimenter på aber. 
 
Af: Thomas Hoffmann, journalist 
 
Hunden er menneskets bedste ven. 
Men hvis en hund pludselig ikke er det 
mere, bliver den misundelig på andre 
hunde. 
 
Det konkluderer et hold østrigske 
forskere, som har lavet et simpelt 
eksperiment. Hunde blev sat sammen 
to og to med deres respektive ejer 
bagved. Hundene blev bedt om at give 
pote til forsøgslederen og blev bagefter 
belønnet med et stykke pølse eller 
brød. 
 
Hvis kun én hund fik belønning for at 
give pote, blev den anden mopset. 
Enten måtte forsøgslederen bede om 
hundens pote flere gange, før den 
lystrede, eller også holdt den op med at 
give pote tidligere end hunde, som 
havde modtaget belønning. 
 
Retfærdigheden skal fylde i maven 
Kontrolforsøg viste blandt andet, at 
hunde er ligeglade med, hvad de får 

som belønning, eller om hunden ved 
siden af har gjort noget særligt for at få 
sin belønning. Hunden vil bare have sin 
del ligesom naboen, ellers reagerer 
den. 
 
Hundene reagerede ikke, hvis der ikke 
var nogen anden hund i nærheden. 
Resultaterne får forskerne til at 
konkludere, at hunde føler i hvert fald 
en primitiv udgave af misundelse. 
»Det var ikke bare det, at der var en 
anden hund til stede, men det var 
sidehundens belønning, som var 
årsagen til, at subjektet ændrede 
adfærd,« skriver forskningsleder, 
postdoc Friederike Range fra instituttet 
for neurobiologi og kognition på 
Universität Wien i Østrig i en artikel i 
tidsskriftet PNAS. 
 
Nægter at samarbejde 
Eksperimentet var inspireret af tidligere 
forsøg, som har vist, at også aber 
reagerer negativt, når deres partner får 
en større belønning for at have udført 
den samme opgave. 
Ifølge forskerne indikerer resultaterne 
alt i alt, at dyr ligesom mennesker er 
mindre tilbøjelige til at samarbejde, hvis 
de føler sig uretfærdigt behandlet. 

Hunde føler misundelse ! 

http://videnskab.dk/node/83
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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 

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

H
a

n
 H

e
rre

d
 

V
e

n
s
k
a

b
s
d

y
s
t 

      

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 127       

        

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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FOTOKONKURRENCE  

Så er der sat en ny fotokonkurrence i gang    
Denne gang er emnet ”Set fra hundens synsvinkel”.  

 
Hvem kan deltage? Alle der er medlem af DcH Thyholm 

 
Konkurrencen: Send et billede fra træningen, hjemme eller andre ste-
der. Dog er betingelserne stadig, at der skal indgå noget fra hunden 
(snude, knurhår, hale osv.)  
Der skal også indgå en lille beskrivelse af billedet. 

 
Billedet sendes i elektronisk form, enten pr. mail eller mms til en-
ten:  
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 ikke 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 
vindere.  
 

Gevinst til vinderen udleveres i klubhuset.  

Præmierne bliver sponsoreret af forskellige, men vil blive 

oplyst i.f.m. offentliggørelsen af vinderen. 

mailto:glanni@live.dk
mailto:formand@dch-Thyholm.dk
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Rally konkurrrenceresultater 

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift:  Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point i klassen)  
    (I åben tæller alle point) 
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NYHEDNYHEDNYHED   

Konkurrencearrangører skal IKKE længere kontrollere om deltagerne har forsikring på 

hunden og om vaccinationerne er overholdt. Det er klubberne der INDEN man sender 

sine hundeførere ud til konkurrence, skal sørge for at det er i orden. 

DET ER  NU KLUBBERNES ANSVAR AT SØRGE FOR AT HUNDEFØRERNE 

HAR FORSIKRING PÅ DERES HUNDE OG AT VACCINATIONERNE ER I OR-

DEN INDEN DE DELTAGER I EN KONKURRENCE. 
 
Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max antal 
på og så vil hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet 
ALLE konkurrencer skal hvis muligt indlægges på DcH Online inden 31. decem-
ber 2015. Selve indbydelsen indlægges samme sted, hvis muligt ca. 2 måneder 
før konkurrencedagen. Tilmeldingsfrist 15 dage før 
 
Startgebyr C-B-A-E  = kr. 125-140-145-150 
Startgebyr SPH og IPO   = kr. 150 
Startgebyr Nordisk program= op til arrangerende klub 
 
Gebyr over kr. 125 i B-A-E går til honorering af aktive sporlæggere, der stiller 
sig til rådighed for sporlæggercentralen ved min. 2 konkurrencer årligt dette op-
kræves af kredskassereren 
 
UdendørsAgility 
1.dag 

 
2.dag 

 
 
Indendørs Agility 

 
Senior og junior – 30 kr. pr. løb udendørs og 35 kr. pr. løb indendørs. 
 
Rally lydighed    

 
 

1.løb 2.løb 3.løb 4.løb I alt. 

100kr 25kr 25kr 25kr 175 

1.løb 2.løb 3.løb 4.løb I alt. 

25kr 25kr 25kr 25kr 100 

125kr 25kr 25kr 25kr 200kr 

1. start 2. start / åben 
klasse 

100kr 75kr 

Konkurrence gebyrer og regler i kreds 1 
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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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Konkurrencedatoer i 2016 

Sidste tilmelding Dato Lokalforening Bemærkning 

  Lø 20/02 Hjørring Store Nordisk 

Fr 19/02 Lø 05/03 Sydthy 01/10 Indendørs agility 

Fr 26/02 Sø 13/03 Dronninglund Indendørs rally 

Fr 04/03 Lø 19/03 Fredericia DcH Landsmøde 

Fr 25/03 Lø 09/04 
Aabenraa 

Kongerslev 
Aalborg 

Elitetunering 
C-B 
Agility 

Fr 01/04 Lø 16/04 Hjørring C-B-A-E 

  16-17/04   Nordisk DM 

Fr 08/04 Lø 23/04 Dronninglund Agility 

Fr 08/04 Sø 24/04 Dronninglund Agility 

Fr 15/04 Lø 30/04 Vesthimmerland C-B-A-E 

  Sø 08/05 Horsens Eliteturnering 

Fr 13/05 Lø 28/05 Brønderslev C-B-Rally 

Fr 20/05 Lø 04/06 
Han Herred 

Hjørring 
C-Rally 
Agility 

Fr 20/05 Sø 05/06 Hjørring Rally 

Fr 27/05 Lø 11/06 
Arden 

Hjørring 
C-B max 20 i hver klasse 
Eliteturnering 

Fr 03/06 Lø 18/06 Thisted C-B-A-E 

Fr 17/06 Lø 02/07 Sæby C-B-A 

Fr 05/08 Lø 20/08 Støvring C-B drive inn 

  Lø 27/08 
Lindholm 
Grindsted 

C-B-A 
Eliteturnering 

Fr 12/08 Lø 27/08 Kreds 4 Jysk Mesterskab Agility 

Fr 19/08 Lø 03/09 
Skagen 
Aalborg 
Thisted 

C-B-A-E Jysk Mesterskab 
Rally 
Agility 

  Sø 04/09 Thisted Agility 

Fr 26/08 Lø 10/09 Dronninglund C-B-A-E 

Fr 26/08 Sø 11/09 Hjørring Rally 

  24-25/09 Næstved/Fakse DcH DM 2016 

  Lø 08/10 Nordfyn Eliteturnering Afslutnings middag 

Fr 23/09 Lø 08/10 Frederikshavn C-B-A-E Nordjysk mesterskab 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2016  
FOR DCH THYHOLM  

 

 
06/02: Opstart hvalpehold     13.15 
19/03: Sidste lørdagstræning     Se opslag 
29/03: Første tirsdagstræning     19.00 – 20.00  
30/03: Første onsdagstræning     19.00 – 20.00  
02/04: Venskabskonkurrence i Thisted   Se opslag 
04/04: Første mandagstræning    19.00 – 20.00 
07/05: Venskabskonkurrence i Han Herred  Se opslag 
11/05: Hvalpetest       Tidspunkt tilgår 
18/05: Hundesjov for alle     Se opslag 

18/06: Deltagelse i Danmarks Dejligste (NYHED)(NYHED)(NYHED) Se opslag 

24/06: Sct. Hans fest i klubhuset (NY (NY (NY DATODATODATO)))  Se opslag 
04/07: Sidste mandagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
05/07: Sidste tirsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
06/07: Sidste onsdagstræning før ferien   19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 

08/08: Første mandagstræning efter ferien  19.00 – 20.00 
09/08: Første tirsdagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
10/08: Opstart hvalpehold     13.15 
10/08: Første onsdagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
17/09: 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 
01/10: Opstart af lørdagstræning    12.30 – 15.30  
01/10: Venskabskonkurrence i Sydthy   Se opslag  
19/11:   Lokalkonkurrence og Hvalpetest   Se opslag 
11-12/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)       Se opslag 
26/11: Juleskovtur, derefter juleferie    Se opslag 
_________________________________________________________________ 

 

År 2017  
 

08/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT  via bank/se  
           hjemmesiden) 
09/01: Opstart efter ferien.     12.30 – 16.00 
07-08/01  Tranum kursus      Se opslag 
26/01: Generalforsamling (Torsdag)    19.00 – 22.00 
26/02: Fastelavn       14.00 

Dato: Emne: Tid: 
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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. 28/3 2016 til 28/9 2016 

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag        

18-19.00 Agility 1 Leo 61661991 

19-20.00 Ny C + C Anne 41628069 

    

Tirsdag        

18-19.30 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

     

Onsdag        

19-20.00 Skov og Lydighed Helle 20301215 

19-20.00 Begynderholdet 
Per 

Bent Erik 
25701225 

30308133 

19-20.00 Agility 2 Mette 24657118 

19-20.00 Familiehunden Hanne 20462592 
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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 


