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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 12/5 

5 Referat bestyrelsesmøde 16/6 

7 DCH-Hundetegn  

9 Vores første gang 

10 Ungdomslejr 2016 

12 Mysteriet om det forsvundne spor 

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. 12/5 2016 hos Maibritt 

 
Tilstede var: Per Pinnerup, Leo Jepsen, 
Helle Sakariasen, Peter Kamstrup, To-
ve Jensen, Maj-Britt Mathiassen, Betty 
Kristensen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 7/4 hos Tove 
Referatet set igennem, godkendt og 
underskrevet. 
 
Siden Sidst 
Kursus på Himmerlandsgården hvor 
Helle S. Mette O. Leo J. og Betty K var 
afsted til en forrygende godt kursus. 
Gode kursusledere, dejlige kursister, 
godt mad. Gode foredrag om aftenen. 
Første aften noget om hundesprog. An-
den aften førstehjælp til hunden. 
 
Der har været flere afsted til konkurren-
ce. Mette har været i Skanderborg, Sil-
keborg og Holstebro. Helle har været i 
Bording. Mette og jeg har været i Vi-
borg. Mette, Jytte, Leo og jeg har været 
i Han Herred til venskabsdyst hvor alle 
gjorde det rigtig godt. 
Der har været prøve på hvalpeholdet, 
som blev udført med god ro og orden. 
Bent Erik bestod prøven som dirigeren-
de leder, men ikke uden nerver. 
 
Nyt fra kreds/lands 
Det er den hjemmehørende klubs op-
gave at tjekke vaccination og forsikring 
på hundene i klubben. 
Trænerne skal tjekke vaccination og 
forsikring en gang årlig. Første træ-
ningsdag i febr. 
Thyholm er indkaldt til revision. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet blev gennemgået og god-

kendt. Snak om kontingent forhøjelse til 
de der kommer udefra og træne. Ikke 
enighed, tages op senere. 
 
Danmarks dejligst 
Ikke noget konkret. Rasmus Nøhr og 
Gus vil gerne være dommer til Dan-
marks dejligste hund på Thyholm. 
 
Skt Hans fest d. 24/6 
Der er ingenting planlagt endnu. 
 
Nyt til/fra husudvalget 
Ønske om en ny flagstang, den gamle 
er i en dårlig forfatning. Tove undersø-
ger pris ved Xl byg. 
 
Næste måned +evt Pr, samt ændring 
til hjemmesiden + sociale medie m.v. 
Der er tilmeldt 18 voksne og 2 børn til 
spisning ved fidus konkurrencen. 
 
Evt. 
Der trænger til ny låge ved ag banen. 
Peter laver en. 
 Skuffelse over der ikke blev ventet 
med overrækkelse af præmie til hval-
peholdet indtil alle holdene var færdige 
med træning. 
Hvidbjerg bank mangler betaling til an-
nonce tegning fordi Leo har glemt at 
svare på hendes mail. 
Mette har sørget for trykning af banne-
re  til vores telt. 
Vi har fået lov at købe 8 nye skiltehol-
dere til rally, fordi vi ikke har nok når vi 
skal have 2 baner. 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

 
Til stede var: Per Pinnerup, Leo Jep-
sen, Tove Jensen, Peter Kamstrup og 
Betty Kristensen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
den 12/5 hos Maj-Britt 
Tove havde undersøgt hvad en glasfi-
berflagstang koster. En på 10m med 
vippebeslag koster 1839 kr + moms. 
En uden beslag koster 1599kr + moms. 
Vi ser tiden an til efter sommerferien. 
Referatet blev godkendt. 
 
Siden sidst 
Der har været landsdækkende konkur-
rence i rally i Han Herred hvor Mette og 
Betty var afsted.  Mette har været i 
Grindsted/Billund og i Brønderslev til 
landsdækkende rally konkurrence. Ilse 
og Tove fra Lemvig som træner hos os 
var også i Brønderslev. 
Der har været fiduskonkurrence d. 18 
maj. Vejret var godt men kold, en rigtig 
god aften, hvor konkurrence ånden 
herskede, men på en sjov måde. Alle 
hyggede sig. En succes som tåler gen-
tagelse. 
 
Nyt fra Kreds og Lands 
Der kan nu også købes hundetegn 
gennem landsforeningen. 
For at spare penge har man udmeldt 
sig af dansk medier pr 31 dec. 2016 
det gir en årlig besparelse på ca 9000 
kr. 
Landsbladet vil bliver skåret ned til 36 

sider 5 gange og en gang på 40 sider 
(Dm udgaven). 
De forskellige udvalg er hver især kom-
met med besparelsesforslag. 
Medlemstallet er faldet med 79 med-
lemmer i forhold til 2015, medens der 
på landsplan er 89 færre. 
På næste kredsrødsmøde skal der 
drøftes rapport om faldende medlems-
tal. 
Der efterlyses værter til DM Nordisk d. 
21 og 22 april 2018 da kreds 1 er vær-
ter. 
Der arbejdes på Tranum programmet 
2017. Der er planer om 7 kurser. 
Ønske om kurser for hundeførere, det 
kunne måske motivere nogen til at tage 
træneruddannelse. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Per gennemgik regnskabet da Mai-Britt 
ikke var tilstede. Regnskabet godkendt. 
 
Danmarks dejligst 
DcH stiller op fredag. Der er blevet 
skænket en del gevinster til præmier på 
dagen. 
Birthe optager vidio, når vores hunde-
førere optræder. 
 
Sankt Hans fest 2016 
Der er tilmeldt 19 voksne og 2 børn. 
Der er ingen brænde til bålet så det bli-
ver der ikke. Så alle kan rolig gemme 
kosten væk igen. 
 

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 16/6 2016 hos Peter 

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

Støt vore annoncører 
de støtter os 

 

Nyt til/fra husudvalget 
Husudvalget vil gerne have en arbejds-
weekend, da der skal skiftes et stykke 
gulv i klubhuset. En hjørnestolpe er 
rådnet, denne skal også skiftes. Fliser-
ne på terrassen trænger til at blive lagt 
om. 
Per snakker med Kristian angående 
dette. 
 
Næste måned + evt Pr. samt æn-
dring til hjemmesiden+ sociale me-
dier m.v. 
Sommerferien er i uge 29 – 30 – 31 . 
Så sidste mandagstræning er d. 11/7 
Tirsdags træning 12/7 onsdags træning 
er 13/7. 
 

Evt 
Per holder åbent hus d. 20 juli. Peter er 
i gang med ny låge til ag banen. Kristi-
an og Hanne har fået et af de blå borde 
med hjem, da det var lidt i vejen. 
  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 16/6 2016 hos Peter 

http://www.sparlim.dk
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Hundetegn 

Du har nu mulighed for at bestille hundetegn med DcH logo og oplys-
ninger om hunden på bagsiden. De kan bestilles i nedenstående farver 
og bliver graveret efter dine ønsker.   

 
Prisen er 80 kr. for blå, sort og rød og 100 kr. for messing.  
 
Bestillingsskemaet ligger på hjemmesiden under Butikken og logo va-
rer. Det åbner du, udfylder skemaet og indsender det via mail. Hunde-
tegnet bliver derefter sendt direkte til dig.  
 
Hvert hundetegn giver 10,- til DcH Landsforeningen.  
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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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Vores første landsdækkende konkur-
rence: 

 
Vi ankommer til en kæmpe hal i Hurup 
meget tidligt morgen. Jeg er sulten og 
har ikke en gang fået min morgenmad 
endnu, men jeg er ret spændt på hvad 
der skal ske.  
Nå, men vi går ind. Hallen er fyldt med 
en masse andre lækre hunde, næsten 
lige så lækre som mig :)  

Helt nede i den ene ende står der en 
masse agility forhindringer. Det begyn-
der at gå op for mig hvad der skal ske. 
Jeg er SÅ klar!  
Endelig bliver det min tur. Første løb 
går fint syntes jeg. Ligger vildt ud og 
kommer igennem banen uden fejl 
(næsten) men man skal da også lige 
have tid til lidt sjovt og ballade en gang 
imellem. 
  
Min førers forældre er ankommet. De 
er kommet for at se mig :) Nu skal jeg 
virkelig vise hvad jeg kan. Jeg er fuldt 
koncentreret. 1-2-3 spring og så er den 
klaret på bare 7 sekunder. Jeg tror det 
er dagens hurtigste tid- Jeg er ret stolt, 
men min fører ser ikke så glad og til-
freds ud, han 
påstår at man 
skal over ALLE 
forhindringer. 
Tsk Tsk, må 
man nu ikke 
engang være 
lidt kreativ.  
  
Men efter en 
meget lang 
dag med 4 løb. 
2 Dygtige og 2 
med nogle tal, 
er vi klar til at 
tage hjem igen. Det har været en rigtig 
sjov og god dag, men er godt nok også 
træt nu. Heldigvis skal jeg vidst også 
afsted igen til næste år. Glæder mig al-
lerede! 
 
Med mange hunde hilsner  
Schubert 
  
 

Vores første landsdækkende konkurrence 
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DcHs ungdomslejr 2016 
Skrevet af: Anne Olesen 
Året ungdomslejr var som altid helt fan-
tastisk! Men i år foregik det for mit ved-
kommende uden Coco, da jeg var med 
som leder. May-Britt og jeg var ledere 
for pink gruppe. Rigtig søde unger i al-
deren 11-13. Faktisk går aldersgrænsen 
fra 12-19, men én pige havde fået lov til 
at komme med. I alt havde vi 9 børn i 
gruppen. 7 piger og 2 drenge, og kun 
én (pige) havde været med før. Derfor 
skulle vi også være meget grundige, da 
vi gennemgik reglerne for lejren, så der 
ikke pludselig opstod alt for trælse situ-
ationer blandt hunde og børn.  
May-Britt, min ”med-leder”, havde været 
med én gang før, og jeg har jo deltaget 
5 gange før, men som barn. Derfor skul-
le jeg også lige vænne mig til al den 
planlægning. Selvfølgelig skulle der væ-
re en plan over, hvad de forskellige 
grupper gør, men jeg havde aldrig 
tænkt over, at det var så detaljeret. Der-
udover havde man også fået en hel an-
den rolle på lejren! Leder! Jøsses, det 

var lidt vildt, at man faktisk havde an-
svaret for 9 unger og deres hunde, og 
man skulle sørge for, at de fik en fanta-
stisk uge med deres hund. Og selvføl-
gelig vil man jo gøre (næsten) alt for at 
det sker. 
Selvom vi oplevede nogle konflikter un-
dervejs, både mellem hund og barn, 
men også mellem børnene, så fik vi løst 
dem på bedst mulig måde, og alle vores 
børn blev hele ugen.  
Børnene kom jo om lørdagen, og de var 
alle meget stille, til trods for at nogle 
kendte hinanden hjemmefra. Derudover 
var det også begyndt at regne, så det 
var lidt svært at få løsnet stemingen. Ef-
ter vi ledere havde fået aftensmad, be-
gyndte det bare at STÅ NED I STÆN-
GER! Derfor blev der taget en hurtig be-
slutning. Alle unger i alle grupper blev 
flyttet ind i skydehusene, og skulle over-
natte der. Selvfølgelig sammen med de-
res hunde. Vores unger i gruppen tog 
det meget pænt, og de der kunne hjalp 
med at flytte madrasser og soveposer. 
Men 9 hunde på meget lidt plads, der 

DcHs ungdomslejr 2016  
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ikke kender hinanden i forvejen, er ikke 
den smarteste cocktail. Derfor kom 4 af 
hundene i bur, og så måtte vi håbe, at 
der ikke skete nogle ulykker i løbet af 
natten (det gjorde der ikke). Til gen-
gæld havde hele flytningen fået løsnet 
stemningen blandt ungerne. De snak-
kede gevaldigt, og blev heldigvis ved 
med det resten af ugen J  
Det var sjovt, hårdt og mega fedt at 
være med som leder. Jeg boede i cam-
pingvogn sammen med 3 søde piger, 
som jeg før har været i gruppe med på 
lejren, og som jeg snakker rigtig meget 
med. De var alle 3 med på lejren som 
leder for første gang sidste år, så det 
var fint, at have dem som en slags støt-
te. Og selvom vi gik i seng omkring kl 
23.30, så endte vi næsten hver nat 
med først at sove kl 01… Vi skulle jo 

lige snakke om alt det vi havde ople-
vet…  
Generelt synes jeg, at stemningen i 
selve ledergruppen var god, og man 
bliver modtaget rigtig godt. Der var kun 
én leder med, Vicky, som aldrig havde 
været med før. Hverken som leder eller 
barn, så hun var helt ny, men hun vir-
kede til ret hurtigt at falde til. Selvfølge-
lig var det underligt i starten, at man nu 
var ”på højde” med de ledere, som før 
har været mine ledere, men det var nu 
kun hyggeligt og sjovt J 

Jeg håber, der igen næste år bliver en 

ungdomslejr, for jeg skal helt bestemt 

med igen. Det var en skøn uge, og jeg 

kan kun anbefale det, hvis der sidder 

nogle trænere derude, som gerne vil 

prøve noget nyt. 
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

Gaia gik nu hen til den markeringsstok, 
der var starten på Sally`s spor. Hun 
kunne tydeligt dufte både 
sporlæggeren, hundeføreren og Sally. 
Gaia gjorde som Sally havde gjort. 
Satte næsen i sporet, og gik fremad. 
Ca. 80 menneske skridt ude 
"forsvandt" sporet, og Gaia stoppede. 
Det var nu hun skulle vise sit værd, og 
hun løftede hovedet og trak vejret 
dybt. Så stak hun næsen ned, hvor 
sporet var forsvundet og drejede til 
højre. Her kunne hun kun dufte Sally. 
Hun prøvede igen med samme 
resultat. Hun gik tilbage til sit 
udgangspunkt, og drejede denne gang 
til venstre. Denne gang var det kun 
sporlæggeren, hun kunne dufte, men 
hun fortsatte. Hun gik så yderligere ca. 
40 skridt, og så stødte hendes fine 
næse på en lille træpind. Det fældende 
bevis! Hun satte sig på sin yndige po-po 
og gøede og gøede. Dommer, 
hundefører og sporlægger kom 
stormende. Da de nåede frem, lod Gaia 
dem selv om konklusionen. Hun gik 
tilbage til Sally, og forsikrede hende om 
at hun nu roligt kunne gå tilbage til 
bilen, når hendes ejer kom tilbage. Gaia 
satte sig ind i bilen, og blev kørt hjem. 
Godt hjemme, smed hun Sofus og Emil 

ned af sin elskede fatboy og sov, indtil 
Emil vækkede hende og sagde, at Sally 
ville snakke med hende. Sally var en 
meget glad hund. Hun havde fået 
meget ros og mange undskyldninger. 
Sporlæggeren havde glemt at det sidste 
spor på den mark, havde knækket til 
venstre pga pladsmangel. Han havde 
været meget flov, da han så hvad Gaia 
havde fundet på marken. En 
sporgenstand! 
 
 
Sådan kan det gå, når menneskene 
ikke stoler på en hundenæse.. 

Mysteriet om det forsvundne spor.  Del 3/3 

http://www.kvv.dk
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Danmark dejligste glimt. 
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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    Se opslag 

24/06: Sct. Hans fest i klubhuset    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     19.00 – 20.00 
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 
01/02  Kontrol af vaccination og forsikringer   Første træning gang  
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        

19-20.00 Agility 1 Leo 61661991 

19-20.00 Ny C + C Anne 41628069 

19-20.00 Familiehunden Hanne 20462592 

    

Tirsdag        

18-19.30 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

     

Onsdag        

19-20.00 Skov og Lydighed Helle 20301215 

19-20.00 Begynderholdet 
Per 
Leo 

25701225 

61661991 

19-20.00 Agility 2 Mette 24657118 

    



    
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 


