
 
40. årgang nov. 2016 

Hvad mon han finder i år ? 

Husk indstilling til årets medlem 2016 
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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 4/10 

5 Referat bestyrelsesmøde 8/11 

6 En hundekrimi del 2 

7 Hyggestunder 2016 

9 Dagsorden til generalforsamling  

10 Bilag 1 til generalforsamlingen 

10 Formandens beretning 2016 

11 Hvalpeprøve 

12 Lokalkonkurrence 

16 Resultater - lydighed 

17 Indstilling til årets medlem 

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. 4 okt. 2016  hos Helle 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4/10 
2016 hos Helle. 
Tilstede var: Per, Leo, Tove, Helle og 
Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
d. 8/9 2016 hos Betty 
Der er lidt dårlig tilmelding til Dyrlæge-
dagen. 
 
Referatet godkendt. 
 
Siden sidst 
Mette har været til DM i Næstved. Met-
te var stolt af sin bluse og var glad for 
den blev overrakt på venskabsdysten 
medens der var så mange tilstede, det 
gjorde det til noget særligt. 
Venskabsdyst på Thyholm. Der skal 
være lidt bedre styr på køkken og div. 
Ting næste gang. 
Ole fra Skive (dommer) glemte sin kurv, 
så den forærede han til Mette, så hun 
kunne hygge sig med den til DM. 
Venskabsdyst i Sydthy, her var Claus, 
John og Tove afsted. 
Danmark dejligst var virkelig et tilløbs 
stykke der sagde spar to. Der vil nok 
være et arrangement til næste år igen. 
Datoen bliver d. 17/6 2017. 
 
Nyt fra kreds/lands m. m. 
Træneruddannelse:  
Der er planlagt rally, familiehunde og 
lydighedsoverbygning i 2017. Man skal 
først tage grunduddannelsen før man 
kan få overbygningen. Begge kurser 
koster 1750 kr. som lokalforeningen be-
taler. 
Agility overbygning kommer først i 
2018 som også koster 1750 kr. 
 
 

Der er blevet spurgt hvordan det funge-
rer med de nye armbånd med numre. 
De fleste siger de er tilfredse med dem. 
 
Nordisk udvalg er inviteret med til næ-
ste kredsrådsmøde og vil komme med 
en repræsentant og et indlæg som et af 
punkterne på dagsordenen. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt. Der er ikke 
tjent noget ved at afholde konkurrence. 
Men det styrke sammenholdet mellem 
venskabsklubberne. 
 
Generalforsamling 2017 
Per reviderer opslag til næste møde, 
da vi ikke er så mange medlemmer, 
mener vi det er nok med 5 bestyrelses-
medlemmer. 
 
Nyt til /fra husudvalget 
Der skal ses på springbrædterne da 
der var en dommer der ikke var tilfreds 
med dem vi havde. 
Sørge for muld til toilettet 
Der skal noget ral i foran indgangen da 
der står vand der. 
 
Næste måned + evt PR samt æn-
dring til hjemmesiden + sociale me-
dier m.v. 
Hjælp til at gå nattevagt i Midtpunkt. 
Lokalkonkurrence + julefrokost 
Hvalpeprøve. 
 
Eventuelt 
Festudvalget kom med forslag om man 
skulle til at betale for kaffe, det sagde 
bestyrelsen nej til. Man prøver at finde 
en løsning på nogen billige engangs-
krus/kopper. 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8 nov. 2016 hos Maibritt 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8/11 
2016 hos Maj-britt 
Tilstede var: Leo, Tove, Maj-britt, Per 
og Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
hos Helle d. 4/10 
Til Konkurrencer køber vi rundstykker 
fra Bilka da de er billigere end dem fra 
bageren og klubben har ikke så mange 
penge. 
Konkurrencelederen skal sørge for 
hver dommer får en kasse med forsy-
ning med ud. 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Siden sidst 
Vi har haft dyrlæge eftermiddag som 
var en rigtig god eftermiddag. Nogle fik 
genopfrisket noget og andre fik noget 
nyt at vide. 
Vi fik tilbud om at komme ind på klinik-
ken og lære at give vores egen hund 
massage. Det vil der blive fulgt op på 
efter jul. 
 
Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der skal vælges ny formand til lands-
mødet i 2017 da Torben Ibsen afgår. 
Michael ikke varm på træneruddannel-
sen endnu. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet godkendt. 
 
 
 

Generalforsamlingen 2017 
Hvis det bliver godkendt at bestyrelsen 
består af 5 medlemmer i stedet for 7 
skal der laves om ved valg af bestyrel-
sens valgperiode. 
Følgende er foreslået:  Peter og Per 
vælges for 1 år, Betty, Tove og Leo’s 
poster, som alle er på valg i 2017 skal 
vælges for 2 år. Som det kører nu ville 
der være 4 på valg til næste år. 
 
Konkurrence: Lokal/ venskabsdyst 
2017  
Lokalkonkurrence lørdag d. 20/5 
Danmarks dejligst lørdag d. 17/6 
 
Lokalkonkurrence lørdag  d. 18/11 
 
Juleskovtur lørdag d. 25/11 
Juleskovtur 
Juleskovturen er i år flyttet til kl. 13.00 
til 15.00 
 
Nyt fra/til husudvalget 
Håndtaget kan ikke flyttes til 2 
 
Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden + sociale me-
die m.v. 
Lokalkonkurrence, Julefrokost, jule-
skovtur og formandsmøde. 
Eventuelt 
Statistik over besøgende på vores fa-
cebookside. Lokalkursus,  evt. på snak 
på trænermødet .  Vi sætter et vildtka-
mera op, da vi har mange vildtfarende 
hunde hømhømmer på pladsen. 

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

Støt vore annoncører 
de støtter os 

Dagen var startet som altid. Gaia strak-
te sig vågen, og daskede ind og gjorde 
menneskene selskab. De sad og spiste 
morgenmad, og de sædvanlige godbid-
der fandt vej ned under bordet til Gaia. 
Hun gik ud og tissede, og mens men-
neskene vaskede op, lagde hun sig i 
solen og nød det. Hun vågnede ved at 
hendes "mor" kom med snoren, og 
sagde at det var tid til dagens strandtur. 
De gik den korte vej ned til stranden, 
hvor snoren kom af og det var tid til at 
løbe, snaske i strandskaller og drille 
Sally med at hun endnu ikke kunne 
svømme.Livet var skønt. Gaia havde 
lige fundet en dejlig rådden krabbe, da 
hun ud af øjenkrogen så en knallert 

nærme sig. Gaia og vennerne måtte 
hen og have snor på, men som knaller-
ten nærmede sig blev det mere og me-
re mystisk. I stedet for bare at køre vi-
dere på den hårde sand nær vandkan-
ten, kørte den op i det løse sand ved 
klitterne. Mennesker er sære tænkte 
Gaia, mens de vendte om og begyndte 
at gå tilbage til sommerhuset. Knaller-
ten kørte igen ned til vandkanten, og 
kørte nu hen mod en båd der lå i vand-
kanten. Gaia stoppede op, og iagttog 
det mystiske sceneri. Knallertkøreren 
gav manden i båden en lille pakke, 
som han forsigtigt tog imod, og herefter 
vendte han båden og sejlede væk..  
Gaia var mystificeret.. 

En mystisk hændelse i Sæby. - en hunde krimi 2. del 

http://www.sparlim.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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Dagsorden til 
Generalforsamling i Thyholm DcH  
Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. 

Bestyrelsen foreslår, at kontingent forbliver uændret. 

5. Indkomne forslag. 

6. Bestyrelsen foreslår grundet det lave medlemstal at indskrænke bestyrelsen 

fra 7 personer til 5 personer, så man ændrer DCH-Thyholms vedtægter §9 jf. 

bilag 1. samt foreslår at klubbens kasserer, kan sidde uden for bestyrelsen, 

og uden stemmeret, og i dette tilfælde udtræder Majbritt af bestyrelsen med 

den begrundelse at Majbritt kun ønsker at virke som kasserer. 

7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg. 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Leo Jepsen, MajBritt Mathias-

sen og Helle Sakariasen (modtager ikke genvalg). 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Anne Olesen og Kristian Kri-

stiansen 

10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Flemming Olesen og Tove Busk. 

11. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Tove Jensen 

12. Valg af arrangement udvalget. På valg er Betty Kristensen, Jytte Pedersen 

og Kristian Kristiansen (modtager ikke genvalg) 

13. Valg af Kantineudvalg, på valg er: Kristian Kristiansen (modtager ikke gen-

valg)  

14. Valg af redaktion. På valg er: Hanne Kristiansen, Anne Olesen og Leo Jep-

sen. 

15. Valg af hus udvalg. På valg er: Kristian Kristiansen, Bent-Erik Riisgaard og 

Kari Lousdal. 

16. Valg af træningslederformand/tillids m/k. På valg er: Leo Jepsen. 

17. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Mette Olesen. 

18. Eventuelt. 
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Generalforsamling den 26. januar 2017. 
 
Endnu et år er gået i vor lille klub, og vi 
er for første gang nogen sinde nede på 
et så lavt medlemstal at jeg ikke kan 
huske det har været så lavt, og man 
bliver helt bekymret, for jo færre vi er til 
at gøre netop vores klub attraktiv og 
spændende at blive hængende i, og det 
tror jeg også stadigvæk at vi sammen 
kan gøre noget ved, og en af tingene er 
at vi sammen slår et slag for at byde 
vore nye medlemmer velkommen og 
når vi er ude i naturen med hunden at vi 
alle er gode ambassadører for klubben, 
og derved skaber interesse for den 
skønne klub vi har. 
 
Selvom vi ikke er helt så mange mere, 
har klubben alligevel formået at få 1 
hundefører med til DM i 2016, i Rally 
deltog Mette Olesen, og fik en flot 
placering, så godt gået Mette, og håber 

du kan trække andre med næste gang. 
Så stort tillykke til dig. 
 
Mette har også på andre områder været 
på, hun har sammen med Birthe, sørget 
for at græsset er slået på både AG og 
Rallybanen, og her på det sidste har 
hun også været foregangskvinde for 
den lille sjove aktivitets bane, hvor både 
Birte og Jytte også var med til at opstille 
aktiviteterne, så et kanon godt initiativ, 
og måske skal de stå for andre ting 
fremover, da dette ikke har kostet 
klubben noget.! 
Takker selvfølge også Bent-Erik og 
Kristian for vedligeholdelsen af øvrige 
arealer.  
 
Venskabsvandrepokalen i Rally blev 
igen i klubben, og om det er grundet at 
de andre ikke orker at skrive i den fine 
mappe ved jeg ikke, men stort tillykke til 
alle vore dygtige Rally folk.  

(Fortsættes på side 11) 

Formandens beretning 2016 

Nuværende tekst: 
§ 9 
Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges 
for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse 
vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved 
lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 
suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af 
foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens 
interesse. 
Forslag til ny tekst: 
§ 9 
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges 
for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse 
vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved 
lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 
suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af 
foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hunde 
sagens interesse. 

Bilag 1 til generalforsamling 2017 
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Hverken i lydighed eller Agility havde vi 
store chancer, men heller ikke ret 
mange hundeførere, men det skal nok 
komme igen engang. 
 
Klubbens synlighed har tidligere været 
lidt nedad gående, men i 2016, har vi 
både deltaget i Danmark Dejligst, hvor 
der var rigtig mange besøgende, med 
et skuespil, forfattet af Anne Olesen, tog 
vi publikum med storm, så her er jeg 
sikker på at der ikke er nogle på 
Thyholm og omegn, som er i tvivl om at 
der er en hundeklub på stedet, og igen 
til open by Night, havde vi skuespillet i 
gang. 
Og her i efteråret er vore nye 
facebookside sat i gang, og skulle nogle 
have ideer til denne, så modtages dette 
gerne.  
 
Hvalpeholdene har igen i år været fyldt 
godt op vi må så håbe at nogle af dem 
bliver bidt at en gal hund, så vi kan få 
frisk blod i klubben, og vi har allerede 
fra forrige hold, modtaget en 
hjælpetræner Michael, som hjælper på 
hvalpeholdet, og andre steder når der 
er behov, så godt gået Michael.  
 
Alle medlemmer, og ikke medlemmer, 
som vi har en del af i klubben, som der 
gør et stort stykke arbejde, både i 
dagligdagen og ikke mindst ved de 
forskellige arrangementer der bliver 
holdt i årets løb. Uden dem ville 
klubben ikke fungere, så her skylder vi 
dem alle en stor tak for hjælpen. 
 
Og ved vores venskabsdyst i efteråret, 
klappede alt igen, som det skulle, og vi 
kunne alle komme hjem i ordentlig tid, 
så godt arbejde fra de involverede. 

 
Det sociale liv i klubben er blevet meget 
bedre i 2016, og til tider kommer jeg i 
tvivl om vi måske skal have lavet nogle 
muligheder for overnatning eller 
weekend ophold, for nogle er blevet 
rigtig gode til og blive og få en snak, om 
både hunde og andre ting, så forsæt 
med dette, og vi skal alle være med til 
og forsætte denne kurs, for så kommer 
vi på et tidspunkt i mål.  
 
Opsynet i Midtpunktet har i 2016 været 
nemt at iværksætte og det er super 
dejligt at se at både nye og gamle 
medlemmer tager en tørn, så stor tak 
for hjælpen,  
 
Juleskovturen, som i skrivende stund 
endnu ikke er afholdt, men hvis det går, 
som det plejer, så mødes der talstærkt 
op, og vi får en hyggelig tur i skoven 
hvor vi afslutter skovturen hos 
julemanden og sin kone hvor der 
serveres både varm kakao, kaffe, 
æbleskiver og en lille pose til børnene. 
 
Til slut vil jeg sige at alle, som yder et 
stykke arbejde i foreningen gør det 
frivilligt, og så skal det gerne være 
sjovt, for lønnen er at se glade og 
tilfredse medlemmer.  
 
Per Pinnerup 
Formand 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 10) 
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

 

http://www.kvv.dk
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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 
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NY C - klassen 
(max. 100p / oprykning 65p) 

       

Michael Pedersen  81      

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

       

        

        

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

       

Lene Kjærgaard        

Kristian Kristiansen        

Anne Olesen 127 139,85      

        

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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Indstilling af årets 
medlem 

2016 
 

Igen i år uddeles prisen for årets medlem. 
 

Prisen uddeles til en person som har nået gode re-
sultater med sin hund, som er en god kammerat eller 

en som gør et stort stykke arbejde i klubben 
 

Alle medlemmer kan indstille modtager af pokalen. 
Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes 

på mail til  
formand@dch-thyholm.dk  

eller afleveres til undertegnede. 
 

Hæderen vil blive uddelt på Generalforsamlingen  
D. 26. januar 2017 

 
Indstillingsfristen senest 20. januar 2016 

 
m.v.h. 

 
Per Pinnerup 

Formand 

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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Begynder point point point point point point point point point point point point point point point point point
Mette Olesen Dunja 93 75 IB 96 96 91
Jytte Pedersen 96
Leo Jepsen Freja 97
Leo Jepsen Laika IB 99
Leo Jepsen Lassie 87 85
Helle Sakariasen 100
Betty Kristensen 80 95 IB 85
Hanne Kristiansen 89
Øvet
Mette Olesen Dunja 80 95 84 IB 91 98 90
Mette Olesen Smilla 98 97 95
Helle Sakariasen 97 75
Ekspert
Mette Olesen Smilla 95 91
Mette Olesen Dunja 70
Åben
Mette Olesen Smilla 79 94 95 98 97 94 86 98 94 96
Mette Olesen Dunja 83 63 93 87 71 46 79 88 60 92
Helle Sakariasen 93 81 97 76
Betty Kristensen 17 54 55
Jytte Pedersen 80 Udgå
Leo Jepsen Freja 53



19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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/


21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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 

Lørdagstræning Fra d. 1.10.2016 til 25.3.2017  

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

10.15-11.45       

 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

    

12.00-13.00       

 Ny C + C Anne 41628069 

 Familiehunden Hanne 20462592 

 Agility 1 Leo 61661991 

    

13.30-14.30       

 Skov og Lydighed Helle 20301215 

 Begynderholdet 
Per 
Leo 

Michael 

25701225 
61661991 
29360313 

 Agility 2 Mette 24657118 
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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 


