
 
41. årgang feb. 2017 

Ulven, menneskets bedste ven! 
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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 Skibbild 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:     

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

1. og 2. suppleant:      

Anne Olesen Rolighedsvej 16 7790 Thyholm 41628069 glanni@live.dk 

Jytte Pedersen A. C. Hoppesvej 6 7790 Thyholm 97872225 jyttepedersen55@ 
hotmail.com  
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Konkurrenceudvalg Agility: 

Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm 
97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

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

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 

Redaktion:      

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 
97878196 
20462592 

zarasterix@ 
privat.tele.dk 

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

Anne Olesen Rolighedsvej 16 7790 Thyholm 41628069 glanni@live.dk 

Arrangementsudvalg   

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  

Gitte Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 97878183  

4 Referat Generalforsamling 26/1 

6 Referat bestyrelsesmøde 2/2 

9 En mystisk hændelse 

10 Generalforsamling  

13 Årets medlem 

15 Ulven menneskets bedste ven 

20 Resultater - lydighed 

21 Spørg Gaia 

22 Resultater - Rally 

23 Konkurrencegebyrer 

25 Konkurrencedatoer 

21 Kalender  

23 Træningsoversigt 

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.dch-danmark.dk/kontakt-dch/dch-kredse/kreds-1-nordjylland.htm 

Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

Indholdsfortegnelse 
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Referat generalforsamling Dch-Thyholm 

Valg af dirigent.  
Per Pinnerup blev valgt. 
Formandens beretning.  
Der var ingen som havde kommentarer 
til denne. 
Regnskabsaflæggelse af klubbens 
kasserer:  
Her var ikke det store at bemærke. 
Fastsættelse af kontingent og træ-
ningsgebyrer. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet bli-
ver uændret. Kreds og lands bliver og-
så uændret i år. 
Indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår at man i stedet for 
7 bliver 5 i bestyrelsen, da medlemstal-
let er faldet meget. Maj-Britt har ønsket 
kun at  være kasserer da hun ikke har 
kunnet være med til vores bestyrelses-
møder. Dette blev godkendt, trods Han-
ne syntes det var lidt synd der kun var 
5 i bestyrelsen, men kunne godt se det 
ikke ville være nem at finde nogen til 
bestyrelsesarbejdet i mellem så få 
medlemmer. 
Valg af formand.  
Dette var nemt da formanden ikke var 
på valg i år, men gjorde opmærksom 
på han ville holde til næste år. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På tur afgår Leo Skibbild Jepsen, Helle 
Sakariasen og Maj-Britt var bevilget 
fratrædelse. Helle ønskede ikke gen-
valg. Leo blev genvalgt, han var den 
eneste der stillede op. 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
På valg er Anne Olesen og Kristian Kri-
stiansen. Kristian ønskede ikke gen-
valg. Anne blev genvalgt som 1 supple-
ant. Jytte Pedersen blev 2 suppleant. 
Valg af 2 revisorer.  
På valg er Flemming Olesen og Tove 
Busk. Tove Ønskede ikke genvalg på 

grund af sygdom, så ind kom Anne 
Olesen. 
 Valg af revisorsuppleant.  
På valg er Tove Jensen. Tove blev gen-
valgt. 
 Valg af arrangement udvalg.  
På valg er Betty Kristensen, Jytte Pe-
dersen og Kristian kristiansen. Kristian 
ønskede ikke genvalg, men ville gerne 
hjælp det han formåede. Gitte Risgård 
blev valgt som suppleant.  
 Valg af kantineudvalg.  
På valg er kristian Kristiansen han øn-
skede ikke genvalg. Den blev dømt om 
til  
Bar og festudvalg.   
Denne blev besat af Jytte og Betty + 
hjælpere. 
 Valg af redaktion .  
På valg er Hanne Kristiansen, Anne 
Olesen, Mette Olesen og Leo Jepsen. 
De blev alle genvalgte. Hanne ønskede 
der var lidt flere der ville skrive et styk-
ke til avisen når der var sket et eller an-
det i klubben. 
 Valg af husudvalg.  
På valg er Kristian Kristiansen, Bent 
Erik Riisgaard og Kari Losdal. Kristian 
ønskede ikke genvalg. Betty Kristensen 
blev valgt som bindeled mellem besty-
relse og udvalget.  
 Valg af træningslederformand/tillids 
m/k.  
På valg er Leo Jepsen som blev gen-
valgt. 
 Valg af træningslederformandssup-
pleant.  
På valg er Mette Olesen, som blev 
genvalgt. 
 
 
 

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

Referat generalforsamling Dch-Thyholm 

 Evt.  
Mette Olesen takkede for den store op-
bakning  hun fik ved Dm i rally. 
Kristian ville lægge anhænger til hvis 
der var et par stykker der ville hjælpe 
ved at komme grus i hullerne på vejen. 
Forslag om at hundeposten skulle sen-
des ud på mail. Revisor Flemming Ole-
sen ville trykke den gratis, det siger vi 
tak for. 
Forslag til vi skulle betale for kaffe, det 
blev stemt ned da alle syntes det var 
træls at skulle stå med penge i hånden 
hver gang vi skulle have en kop kaffe. 
På holdene skulle man prøve at få lidt 
social op at stå, da det måske kunne 
holde lidt på de nye der kommer i klub-
ben. 
Flemming ville prøve at se om der var 
nogen fonde vi kunne få lidt økonomisk 
hjælp hos. 
 
Uddeling af pokaler og medaljer. 
Årets lydighedspokal gik til Anne Ole-
sen med Coco 
Årets rallypokal gik til Mette Olesen 
med Smilla 
Årets agility pokal gik til Tove Jensen 
med Ossi 
 
Hundeførermærke 
Helle Sakariasen bronze og sølv i rally 
Mette Olesen Elitemærket emalje 
 
Årsmærker 
Der var 10 hundefører der skulle have 

årsmærker i år, til næste år er der in-
gen. 
 
5 år 
Freja Noer 
Karin Larsen 
John Pinholt 
Mette Olesen 
Jytte Pedersen 
10 år 
Lene Kjærgård 
Betty kristensen 
20 år 
Claus Jepsen 
Helle Noer 
40 år 
Hanne Kristiansen som også fik en Kai 
Boysen hund. 
 
Årets medlem 
Gitte Riisgaard for hendes altid venlige 
og hyggelige adfærd. Den eneste som 
skriver navn på pølsebakken. Ikke fordi 
hun ikke kan huske, men fordi hun  er 
omhyggelig med sit arbejde. Altid 
hjælpsom. Tillykke til Gitte. 
 
Tak  
Vi retter en tak til Helle Sakariasen for 
hendes bestyrelsesarbejde og tak til 
Kristian Kristiansen for dit store arbejde 
i udvalgene. 
 

(Fortsat fra side 4) 

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

Støt vore annoncører 
de støtter os 

Til stede: Per, Leo, Peter, Tove og Betty 
Opfølgning af 
 referat fra sidste møde hos Maj-Britt 
d. 8/11 2016 og generalforsamlingen 
d. 26/1 2017 
Referaterne blev godkendt. 
Siden sidst 
Lokalkonkurrence, afslutning af hvalpe-
hold, Julefrokost, skovtur, Generalfor-
samling. 
Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der skal ikke længere kontrolleres og fo-
revises vaccination og forsikringspapirer 
ved konkurrencer, det er lokalforeninger-
nes opgave at dette er i orden. 
Man skal stadig aflevere resultatbog ved 
konkurrencer da der ikke er nok mulig-
hed for elektronisk kontrol. 
Kredskonsulenten opfordrer hundead-

færdskonsulenterne til at få sendt rap-
porter ind når de har været ude, da det 
er det der afgør hvor mange penge der 
bliver til uddannelse. 
Indbydelser lægges ud på hjemmesiden 
og på facebook fremover. 
Der skal vælges ny kredsformand i kreds 
1 da Dorthe Ellegård ikke tager mod 
genvalg. 
Vi skal også have ny formand på Lands-
plan da Torben Ibsen afgår. Der skal 
drøftes om DcH bladet skal udgå, da 
man mener det er gammel nyt vi kan læ-
se og det er jo en stor post i  
regnskabet ca 400.000 årlig. Den skulle 
så erstattes af nyhedsbrev som ville bli-
ve sent til alle medlemmer. 
Der er sket ændringer i Rally, både hvad 

(Fortsættes på side 7) 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 2/2 2017 hos Per 

http://www.sparlim.dk
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angår løbske tæver, ekspert og champi-
on klassen. Disse er fra maj 2017. Åben 
klasse er allerede fra januar 2017. Da det 
er disse point der tæller til Dm. Reglerne 
kan læses på DcH`s  hjemmeside. 
Landsforeningen foreslår uændret kontin-
gent på 265 kr. pr. medlem. 
Kredsen foreslår også uændret kontin-
gent på 165 kr. pr. medlem. 
Nye kørepengesatser fra januar 2017 
Lav sats 1,96 kr. pr. km 
Høj sats 3,53 kr. pr. km 
Fremlæggelse af regnskab 
Et lille overskud, men bestemt ingen pen-
ge at rutte med. 
Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Per Pinnerup 
Næstformand: Leo Jepsen 
Sekretær: Betty Kristensen 
Konkurrence udvalg:  
Lydighed: Helle Sakariasen 
Agility: Tove Jensen/ Peter Kamstrup 
Rally: Betty Kristensen 
Ordstyrer: Peter Kamstrup 
Bestyrelsen er valgt med 1 år : 
Tove Jensen og Peter Kamstrup                                               
2 år : Betty Kristensen og Leo Jepsen 
Aktivitetsoversigten 
Aktivitetskalenderen er gennemgået og 
revideret. Vil blive hængt på opslagstav-
len i klubhuset. 

Annoncetegning til hundeposten 
Annoncører blev gennemgået og uddele-
geret til de forskellige. 
Nyt til /fra husudvalget 
Der er lagt asfalt i hullerne på vejen. Det 
var Kristian, Ejlif og Betty der klarede det 
på en time, så de gamle kan endnu. 
Der er kommet nyt muld i toilettet. (Per) 
Der er isat glas i de revnede ruder. Det 
var et forsikrings spørgsmål. 
Næste måned + evt.  PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Møde om Danmarks dejligst d. 8/2 kl 
19.30 (Per og evt. Anne) 
Struer har 100 års købstadsjubilæum, 
snak om vi skulle gå en tur med en flok 
hunde i forbindelse med andre arrange-
menter. 
Bestyrelsesmøder i 2017 afholdes føl-
gende datoer: 2/3 – 6/4 – 11/5 – 1/6 – 
10/8 – 7/9 – 5/10 – 9/11 
 Evt. 
Der er tilmeldt en 6 hvalpe. 
Plader på vippe og balance har taget 
skade i stormen, det vil Peter kigge på. 
Vi har bestilt 200 skrabelodder fra diabe-
tesforeningen. Vi får 9 kr. pr. solgt lod. 
For eftertiden skal pengene fra barsalget 
figurere i regnskabet. 
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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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Gaia lå hjemme i sommerhuset, og 
måtte sande at det hun lige havde set, 
forstod hun ikke. Hvad pokker var der i 
den lille pakke? Hun måtte vide det. 
Hun kaldte på lille Sally, og gav hende 
en seddel med spørgsmål til DcH-
Frederikshavns formands hund. Sally 
sprintede asted. Imens snakkede Gaia 
med hundevennerne. De havde ikke 
noget bud på hvad den lille pakke kun-
ne indeholde, eneste bud var et lille 
kødben. Gaia ringede hjem til Sofus og 
Emil, og bad dem ringe rundt til de DcH
-klubber der lå i nærheden af Sæby. 
Med de opgaver uddelegeret, gik Gaia 
ud i solen og lagde sig til at sove. 
Gaia vågnede ved at lille Sally kom 
spurtende med en seddel i munden. 
Mens Gaia læste beskeden, ringede 
hendes mobil. Det var Emil og Sofus, 
der i munden på hinanden, gav Gaia 
svar på det spørgsmål, hun havde 
bedt dem undersøge. Gaia smile-
de..Selvfølgelig tænkte hun. Det måtte 
jo komme. 
Hun samlede sine hundevenner om-
kring sig, og mens de så på hende 
med beundrende øjne og sad med 
spidsede ører (her var Sally klart 
bedst...) berettede Gaia om hændel-
sen. 
Det er ikke nogen hemmelighed at 

DcH-Thyholm er kendt for sin klubånd 
og sammenhold. Fx til DM er der altid 
snak om Thyholmer mafiaen fordi der 
er så mange der kommer og hepper. I 
disse tider, hvor det går nedad med 
medlemstallet og ingen rigtig ved hvor 
man skal sætte ind, vil de ledende 
mennesker i DcH gerne vide hvad det 
er Thyholm kan. Og de havde fundet 
en del af svaret på hemmeligheden om 
Thyholm. Klubånden i DcH-Thyholm 
har sit udspring i 2 mennesker, og de 2 
mennesker er dem der ejer det som-
merhus vi bor i! 
Gaia lå og glædede sig over sin genia-
le hjerne, og filosoferede over sagen. 
Den mystiske lille pakke havde inde-
holdt en beretning om, at det ikke er 
penge og betalte ansatte der i længden 
skulle redde DcH i DK, men derimod 
ildsjæle. Beretningen var bestilt af top-
folk i DcH. Det viste sig at 2 af de ild-
sjæle, som det kunne betale sig at iagt-
tage, bor på Thyholm, bruger al deres 
fritid i klubben og har sommerhus i  
Sæby. 
 
The end. 

En mystisk hændelse i Sæby. - en hunde krimi 3. del 
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GENERALFORSAMLING 2017 

16 medlemmer af DcH Thyholm havde en hyggrelig aften til årets generalforsamling. Klubben er pt. Meget lille, og med 28 medlemmer i alt er det da godt gået, at der mødte 16 
stemmeberettigede. Det er dejligt, at så mange støtter op om klubben sådan en aften.  

Kasserer Maj-Britt ønskede at forlade besty-
relsen, men fortsætter som kasserer.  

Tusind tak for det. 

Den nye bestyrelse: 
Formand Per Pinnerup, Peter Kamstrup,  
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GENERALFORSAMLING 2017 

16 medlemmer af DcH Thyholm havde en hyggrelig aften til årets generalforsamling. Klubben er pt. Meget lille, og med 28 medlemmer i alt er det da godt gået, at der mødte 16 
stemmeberettigede. Det er dejligt, at så mange støtter op om klubben sådan en aften.  

Helle har gjort et stort stykke arbejde i be-
styrelsen, tak for det. Hun ønskede ikke 
genvalg, men fortsætter som konkurren-

Den nye bestyrelse: 
Formand Per Pinnerup, Peter Kamstrup,  
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Årets pokaler 

  
 Hundeførermærke 

Helle Sakariasen bronze 
og sølv i rally 
Mette Olesen Elitemærket 
emalje 

Lydighed: Anne Olesen med Coco. Rally: Mette Olesen med Smilla.Agility Tove 
Jensen med Ossi 

SMS fra Lene: 
”Panik i det lille hjem. 
Sally og jeg er ved at træne ”frivillig ind i bur”, mens Gaia ligger og kigger på. Det 
har stået i udhuset en tid, så øvelsen skulle lige repeteres. Det går fint, og mens jeg 
roser den bette, har Gaia regnet ud, hvad der giver guffer. Hun stormer ind i buret 
og får sig vendt på tværs…… Og nej, hun kan ikke være der!! Kæft, det var svært 
at få hende ud igen, især fordi der gik en smule panik i både hund og fører…  
Nu tror jeg bare, vi går en tur” 
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Årets medlem 
Gitte Riisgaard 
 
Kære Gitte 
Du fortjener klubbens hyldest. Af-
ten efter aften, lørdag efter lørdag 
står du med varm kaffe, røde pøl-
ser og ketchup.  Altid med et smil 
og en varme som kan glæde en-
hver træner og enhver hundefø-
rer.  Hvor i hele Danmark får man 
sin egen pølse- og brød 
"tallerken" med navn på! Jeg tror 
ikke det er fori du er glemsom, 
kun at du er umådelig omhyggelig 
med at servicere os på den mest 
fantastiske og omsorgsfuld måde.  
Til hver en dyst, til hver en kon-
kurrence står du staut og tro i 
kantinen og langer over disken. Til 
jul er du i skoven med din nissemand med æbleskiver og kakao. Hoo hoo hooo.... 
Men det mest forunderlige er strikketøjet! Når en forjaget træner eller et forfrossen 
medlem kommer ind i klubhuset. ....så er der ikke kun gasovnen at varme sig 
ved....Men også dig Gitte med sit håndarbejde. Man bliver bare glad i låget og tryg i 
sindet af din ro, dine strikkestrømper, dit smil og din tilstedeværelse.  
Ingen andre end dig fortjener så meget af få et skulderklap og en anerkendelse.  
Så kære Gitte...får du ikke klubbens pokal, så er der ihverfald mindst én hundefører 
der bukker sig dybt og siger så mange tak for din opvartning og omsorg.  

Nomineret var også 
Jytte Pedersen 
 
Jeg vil gerne indstille Jytte Pedersen som årets medlem. 
Jytte møder altid glad og frisk op til træning. Gir gerne en hånd med uden man skal 
spørge først. 
Jytte er altid til tjeneste enten det er rengøring af klubhus eller der er noget der 
mangler en gang maling. 
Skal der laves legeplads til hunden er Jytte der som en mis (hund) 
Hun klarer også at bage kage enten det er til rally holdet eller til en fest. 
Og så ikke mindst har hun gjort et enormt stort stykke arbejde med Diesel. Da hun 
startede stod hun uden for hegnet 2/3 af tiden og kunne overhovedet ikke kalde 
ham til sig når han stak af. Idag er han from som et lam, kommer når hun kalder. 
Har virkelig kontakt med sin hund. 
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JUBILARER 
 

 
5 år 
Freja Noer 
Karin Larsen 
John Pinholt 
Mette Olesen 
Jytte Pedersen 

 

20 år 
Claus Jepsen 
Helle Noer 

10 år 
Lene Kjærgård 
Betty kristensen 

40 år 
Hanne Kristiansen 
som også fik en Kai 
Boysen hund. 

Til lykke 
til jer alle 
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Fra videnskab.dk  
Journalist, Charlotte Price Persson  
 
For omkring 30.000 år siden opstod et part-
nerskab mellem ulve og mennesker, som 
skulle vise sig at blive skelsættende for det 
moderne menneskes overlevelse. Ulvenes 
jagtevner og sociale kompetencer gjorde 
dem hurtigt til et uundværligt bekendtskab 
for os. 
Neandertalerne må have set en smule 
skeptiske ud, da det moderne menneske 
vandrede fra Afrika ind i Nordeuropa. Ikke 
nok med, at disse sære mennesker danse-
de og sang og brugte kunst, hulemalerier 
og symbolsprog til at udtrykke sig selv. De 
havde tilsyneladende også allieret sig med 
et af de vilde dyr, som for de tidligere men-
neskeracer kun havde været byttedyr og 
fjende: Ulven.  
Men lige så mærkeligt var det, at de vilde 
dyr så ud til at have affundet sig med men-
neskenes regler. De fandt sig endda i at bli-
ve tøjret på menneskets bopladser.  
»Da vi kommer ind i Europa, kan vi en mas-
se ting, som neandertalerne ikke kan, og vi 
har altså blandt andet været i stand til at fo-
restille os nogle alliancer, som vores mere 
primitive forfædre formentlig ikke har haft 
fantasi nok til. Personligt tror jeg, at det mo-
derne menneskes partnerskab med hunden 
har været endnu en pind i neandertalernes 
kiste – samtidig med at det har været med 
til at sikre vores egen overlevelse,« siger 
museumsinspektør hos Nationalmuseet Pe-
ter Vang Petersen.  
Han har skrevet kapitlet ’Metholitic Dogs’ – 
på dansk ’Hunde i mesolitikum’ – til bogen 
’Hunting in Northern Europe until 1500 AD – 
Old Traditions and Regional Developments, 
Continental Sources and Continental In-
fluences’, som netop er udkommet.  
Hundene fik for alvor betydning efter istiden 
Tidsperioden ’mesolitikum’, som Peter Vang 
Petersen har valgt at dykke ned i, dækker 
over den del af ældre stenalder, som i Dan-
mark strakte sig fra omkring år 8.900 f.Kr.  
til 3.900 f.Kr. Den mesolitiske periode falder 

mellem istidens slutning og bondekulturens 
indførelse.  
For selvom alliancen mellem ulve og men-
nesker arkæologisk set kan dateres mindst 
35.000 år tilbage i tiden – da det moderne 
menneske indvandrede til Europa – kan 
man med rette konstatere, at det netop var i 
mesolitikum, at ulven – som med tiden blev 
til hunden – for alvor blev menneskets bed-
ste ven. Forholdene for jagt ændrede sig 
nemlig, og mennesket opdagede, hvilken 
eminent jagtpartner hunden i virkeligheden 
var.  
»Tæmningen af hundene er formentlig fore-
gået betydeligt tidligere, men det er altså på 
dette tidspunkt, hvor vi er fuldstændig af-
hængige af jagt og fiskeri, at hundenes be-
tydning virkelig kom til sin ret,« fortæller Pe-
ter Vang Petersen.  
Ulvene var effektive jagtkammerater 
Mens det moderne menneske udvikledes i 
Sydafrika, hørte ulvene oprindeligt til i Asien 
og Europa. De havde derfor allerede et ind-
gående kendskab til området, da ulvene og 
de nytilkomne grupper af moderne menne-
sker første gang stiftede bekendtskab med 
hinanden. Det afgørende møde foregik an-
tagelig i det nordlige Nordafrika eller i Mel-
lemøsten, fortæller Peter Vang Petersen.  
»Vi er ikke fysisk udviklet til at leve i nordli-
ge egne, men det er hunden til gengæld. 
Dér har vi altså indgået en alliance med en 
meget effektiv partner.«  
I mesolitikum begyndte skovene for alvor at 
brede sig over Mellem- og Nordeuropa. 
Hvor der tidligere havde været vidstrakte 
tundraområder, lukkede skovene sig nu om-
kring dyrevildtet og besværliggjorde jagt for 
mennesket.  
Med sin adræthed og fænomenale lugte-
sans viste hunden sig i mesolitikum-
perioden uovertruffen til at spore vildtet, 
som skjulte sig i skoven og blev på den må-
de en uvurderlig jagtkammerat for menne-
sket. Ulvedyrene opstøvede vildtet i skoven 
og fik det på skudhold for mennesket eller 
’trykkede’ det i en ønsket retning, hvor der 
kunne vente bueskytter, opsatte fælder, net, 

Da ulven blev menneskets bedste ven 

http://videnskab.dk/author/author/1859
http://videnskab.dk/author/author/1859
http://videnskab.dk/author/author/1859
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

faldgruber mv.  
»Vores egne har været særligt vanskelige at 
leve i, hvis ikke man havde hunden til at 
hjælpe os med det, vi ikke er rigtig gode til 
selv. På den måde har hunden betydet me-
get for vores overlevelse,« siger Peter Vang 
Petersen.  
Tog dyrene initiativ til alliancen? 
Når ulvene og menneskene i fællesskab 
vendte tilbage til bopladserne efter jagt, blev 
dyrene tøjret og måtte finde sig i at få serve-
ret, hvad mennesket havde til-
overs. Mennesket fik hjælp til at jage, dyrene 
fik rester.  
I fund fra kystbopladser i atlantisk tid (7.000-
3.900 f.Kr.) kan man for eksempel se på må-
linger af hundenes tænder, at de har levet af 
’artsfremmed’ kost, baseret på fisk, skaldyr 
og kød fra havpattedyr. De har altså været 
tvunget til at spise, hvad der blev serveret for 
dem.  
Men selvom det umiddelbart kan lyde, som 
om det var mennesket, der på den måde 
havde trukket det længste strå, så forestiller 
Peter Vang Petersen sig alligevel, at allian-
cen mellem ulvene og menneskene oprinde-
ligt er opstået på dyrenes initiativ.  
»Ulvene – eller hundene – har jo hurtigt ind-
set, at der kan være mad at finde ved men-
neskenes bopladser, og at jægerne kan fun-
gere som en familie for dem. Det har virkelig 
lettet livet for dem,« siger han.  
Store sociale evner gav hundene fripas 
Første del af domesticeringen – den proces 
hvormed et vildt dyr gøres til et husdyr eller 
et tamdyr – har formentlig været, at mindre 
ulveflokke blev tiltrukket af menneskenes bo-

pladser og på grund af deres store sociale 
evner har fået dispensation til at holde sig i 
nærheden af bopladserne og få adgang til 
menneskets rester, fortæller Peter Vang Pe-
tersen.  
»Ulvene har i starten forstået at holde sig så 
tilpas i baggrunden og opføre sig ordentligt, 
til at mennesket har tolereret deres tilstede-
værelse,« siger han og fortsætter:  
»De har hurtigt tilpasset sig bopladsernes 
behov, og med tiden ændrer de sig hurtigt 
fra at være vilde til at være til at holde ud at 
være i selskab med.«  
Da først ulvehundene var accepteret som en 
del af menneskets sfære, blev forholdet til 
mennesket ikke blot tættere – afstanden til 
de stadigt eksisterende vilde ulve blev samti-
dig større. Kom det i naturen til et møde mel-
lem en hund og en ulv, ville det ikke udvikle 
sig i en romantisk retning – hunden ville blive 
slået ihjel, nøjagtig som i dag.  
Hundene blev en del af jægernes familie 
Med tiden har menneskene opdaget, at der 
var meget at hente i alliancen med ulvene. 
Ud over hundens gode jagt- og vagtevner, 
har dens sociale kompetencer gjort den til en 
værdsat kompagnon.  
»Hunde er et socialt dyr, og de er ligesom 
mennesket i stand til at overveje, hvad det er 
deres gruppe foretager sig, og hvad skal jeg 
gøre for at gøre de andre tilpasse. Den em-
pati har været en stor fordel for dem,« siger 
Peter Vang Petersen.  
Hunden var det første dyr, mennesket tog til 
sig, og det skete ikke på grund af dens 
mælk, kød eller pels – men fordi det var et 
givtigt makkerskab. Derfor fik hunden også 

http://www.kvv.dk
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en helt særlig plads i jægernes kultur, en 
særstatus, som giver genklang i de arkæo-
logiske fund.  
Knoglerester viser, at hunde er blevet be-
gravet sammen med mennesker, men også 
alene – som om de var medlemmer af fami-
lien. At blive begravet antyder en forestilling 
om, at man får eller skal have et efterliv i de 
dødes verden, fortæller Peter Vang Peter-
sen. Dyrene blev kort sagt betroet en ny til-
værelse i den anden verden på lige fod og i 
selskab med menneskene.  
»Hunde er det eneste dyr, som bliver gen-
stand for den omsorg, som begravelser er 
udtryk for. Det er noget af det, der viser, at 
de virkelig er kommet ind i familierne på fa-
miliær basis,« siger Peter Vang Petersen og 
konkluderer:  
»De har ikke været hellige køer – man kun-
ne stadig finde på at æde dem eller bruge 
deres pels. Vi kan bare konstatere, at hun-
dene har spillet en betydelig rolle i det soci-
ale liv og på bopladserne.«  
Hvad er forskellen på en hund og en ulv? 
»Rent genetisk er hunde bare tæmmede 
ulve, men de har jo altså ændret sig noget 
rent adfærdsmæssigt, siden de løb vilde 
rundt. Man kan sige, at hunde er ulve, der 
har underlagt sig vores måde at leve på,« 
siger Peter Vang Petersen.  
Rent fysisk har tæmningen kunnet ses, ved 
at hundenes kranier i forhold til ulvenes for-
kortes og ’trykkes sammen’. Derudover har 
den største forskel formentlig ligget i dyre-
nes mindre størrelse og anderledes pelsfar-
ve, eftersom noget af det første, der sker 
med dyr, der bliver tæmmede, er, at de ud-
vikler afvigende farver og brogede mønstre.  
»Man skal være evolutionsbiolog for at kun-
ne besvare fyldestgørende, hvorfor pelsfar-
ven er noget af det første, der ændrer sig, 
men jeg kunne forestille mig, at det har no-
get at gøre med en generel evolutionær ten-

dens til - og fordel ved - at isolerede gen-
puljer udvikler større variation på individuelt 
plan, hvilket så gør det muligt, at der på kort 
sigt kan udvikle sig nye former, som er bed-
re rustet til overlevelse under de nye, trange 
forhold – og på længere sigt: til nye arter,« 
siger Peter Vang Petersen.  
Ulve er relativt ens i deres pels og udtryk, 
og det har formentlig gjort hundene relativt 
genkendelige på et meget tidligt tidspunkt.  
Måske startede venskabet meget tidligere 
Genetisk set skiller hunde og ulves DNA al-
lerede veje for omkring 100.000 år siden. 
Man har ikke arkæologiske fund, der bevi-
ser, at mennesket og hunden allerede den-
gang var gået sammen, men det er ikke 
ensbetydende med, at der ikke har været 
indledt et nærmere forhold mellem dem alle-
rede dengang, mener Peter Vang Petersen.  
»Det er meget tidligere, end vi knoglemæs-
sigt har beviselige spor af hunde i selskab 
med mennesker. Men det kan jo skyldes, at 
tæmningen er foregået i områder, som vi 
kender meget dårligt arkæologisk set.«  
De første arkæologiske fund, som kan date-
re et forhold mellem hunden og mennesket, 
stammer fra Belgien omkring år 31.700 f.Kr. 
De sparsomme vidnesbyrd om relationer 
mellem mennesker og hunde førhen kan 
dog også skyldes, at istidens hunde har væ-
ret relativt store ulveagtige dyr, der ligesom 
nutidens grønlandske slædehunde ikke hav-
de alt for intime relationer til deres menne-
sker, men levede en relativt selvstændig til-
værelse i periferien af bopladsen.  
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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 

       

NY C - klassen 
(max. 100p / oprykning 65p) 

       

Michael Pedersen        

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

       

        

        

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

       

Lene Kjærgaard        

Kristian Kristiansen        

Anne Olesen        

Claus Jepsen        

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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Har du problemer med dit menneske, 
din træner eller måske dine hundeven-
ner, så kan du nu spørge Gaia til råds, 
og måske hjælpe andre også.Der er 
ingen grænser for hvad jeg ved, og kan 
svare på, så bare fyr løs! 
 
Jeg har allerede modtaget et brev fra 
stakkels Frankenstein, der har proble-
mer med sit menneskes træningsva-
ner.Her er et lille uddrag : 
 

Hej Gaia.  

Jeg er er smuk labradormand på 9 år. 
Jeg træner min mor i rally i DcH Thy-
holm. Det er et dejligt hold, vi har det 
hyggeligt, der falder aldrig grimme ord 
mellem os, og sporten er meget sjov. 

Vores mennesker kommer også godt 
ud af det med hinanden.  

Jeg har imidlertid fået et problem. Når 
jeg har trænet min mor igennem et par 
baner, og jeg har fået læst de nyheder, 
der var der, stopper hun som regel op 
og går helt i stå, jeg har fuldstændig 
tabt hendes opmærksomhed 

 

Du kan roligt spørge mig.Der er ikke 
den ting som jeg ikke har skullet rette 
hos mit menneske. 
Dine spørgsmål sendes til redaktionen. 
 

Potedask Gaia 

Nu kan Hundeposten præsentere "Spørg Gaia" 

Uopmærksomme mennesker! 
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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) 

Begynder

Mette Olesen Dunja

Jytte Pedersen

Leo Jepsen Laika

Leo Jepsen Lassie

Helle Sakariasen

Betty Kristensen

Hanne Kristiansen

Øvet

Mette Olesen Dunja

Mette Olesen Smilla

Helle Sakariasen

Ekspert

Mette Olesen Smilla

Mette Olesen Dunja

Åben

Mette Olesen Smilla

Mette Olesen Dunja

Helle Sakariasen

Betty Kristensen

Jytte Pedersen

Leo Jepsen Laika

GRATIS 
Afhentning af funktionelle ting fra oprydning, lofter, garage, dødsbo, 

flytning m.m. 
Så du slipper for kørslen til genbrug/lossepladsen.  

Kontakt: Per´s Lopper, Thyholm 25 70 12 25 
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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. 125-150-175-200 
Startgebyr SPH og IPO  = kr. 150 
Startgebyr Nordisk program= op til arrangerende klub 
 
15/20/25 kr af gebyret i B/A/E går til honorering af aktive sporlæggere, der 
stiller sig til rådighed for sporlæggercentralen ved min. 2 konkurrencer år-
ligt. Dette opkræves 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 2017 

Sidste 
 tilmelding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 17/02 Lø 04/03 Syd Thy Indendørs agility 

Lø 04/03 Sø 19/03 Nibe C+B 

Fr 10/03 Lø 25/03 Frederikshavn C+B (max 25 B ) 

  Sø 09/04 Frederikssund kreds 6 Eliteturnering 

Fr 07/04 Lø 22/04 Vesthimmerland C+B+A+E 

Fr 14/04 Lø 29/04 
Hjørring, Aalborg og Støv-
ring 

C+B+A+E 
Agility og Rally 

  Lø/Sø 29-30/04   Nordisk DM 

Fr 21/04 Lø 06/05 
Dronninglund 
Lindholm 

Agility 
C+B 

  Sø 07/05 
Dronninglund 
Vestfyn kreds 5 

Agility 
Eliteturnering 

24/04 09/05 Støvring C aften konkurrence 

Fr 12/05 Lø 27/05 Brønderslev 
C+B drive inn ( max 40 B) + 
Rally 

Fr 02/06 Lø 17/06 Lindholm Rally 

Lø 10/06 Sø 25/06 Thisted C+B+A 

Fr 16/06 Lø 01/07 Hjørring Rally 

Fr 23/06 Lø 08/07 Sæby C+B+A (max 20 A) 

  Lø 05/08 Skagen kreds 1 Eliteturnering 

Fr 28/07 Lø 12/08 Han Herred C + Rally 

Fr 04/08 Lø 19/08 
Støvring 
Brønderslev 

C+B drive inn 
Agility (på tegnebrættet) 

Lø 05/08 Sø 20/08 Brønderslev Agility (på tegnebrættet) 

Fr 11/08 Lø 26/08 Hjørring Agility 

  Sø 27/08 Hjørring Agility Jysk mesterskab 

Fr 18/08 Lø 02/09 
Aalborg 
Skagen 

Rally 
C+B+A+E 

Fr 25/08 Lø 09/09 Dronninglund C+B+A+E 

  23-24/09 Horsens DcH DM 2017 

Fr 15/09 Lø 30/09 Esbjerg kreds 4 Eliteturnering 

Fr 22/09 Lø 07/10 Frederikshavn 
C+B+A+E Nordjysk mester-
skab 

Fr 29/09 Lø 14/10 Silkeborg/Bording kreds 2 Eliteturnering 

Alle konkurrencer i Kreds 1 er landsdækkende, men der kan sættes max an-
tal på og så vil hundeførere fra kreds 1 have 1. prioritet 

ALLE konkurrencer skal hvis muligt indlægges på DcH Online inden 31. 
december 2016. Selve indbydelsen indlægges samme sted, hvis muligt ca. 

2 måneder før konkurrencedagen.  
Tilmeldingsfrist 15 dage før 
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AKTIVITETSOVERSIGT   
FOR DCH THYHOLM  

 

 
 

Dato: Emne: Tid: 
08/04: Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 

25/03: Sidste lørdagstræning Se opslag 

27/03: Første mandagstræning 18.30 – 20.00 

28/03: Første tirsdagstræning 19.00 – 20.00  

20/03: Første onsdagstræning 19.00 – 20.00  

13/05: Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 

20/05: Lokalkonkurrence Se opslag 

17/06: Danmarks Dejligste Se opslag 

01/07: Sommer fest i klubhuset Se opslag 

10/07: Sidste mandagstræning før ferien 19.00 – 20.00 

11/07: Sidste tirsdagstræning før ferien 19.00 – 20.00 

12/07: Sidste onsdagstræning før ferien 19.00 – 20.00 

Uge 29-30-31 Sommer ferie  

07/08: Første mandagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

08/08: Første tirsdagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

09/08 Første onsdagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

16/08: Opstart hvalpehold 13.15 

16/09  Venskabskonkurrence på Thyholm Se opslag 

25/09  Sidste Mandagstræning 19.00 – 20.00 

26/09  Sidste tirsdagstræning 19.00 – 20.00 

27/09  Sidste Onsdagstræning 19.00 – 20.00 

07/10  Opstart af lørdagstræning 12.30 – 15.30  

07/10  Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 

18/11    Lokalkonkurrence og hvalpetest  Se opslag 

10-11/11 Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen) Se opslag 

25/11 Juleskovtur og juleferie  Se opslag 

 
2018   

08/01 BETALING AF KONTINGENT se hjemmesiden 

06/01 Opstart efter ferien. Se træningstider 

06-07/01 Tranum kursus Se opslag 

25/01: Generalforsamling 19.00 – 22.00 
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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 2017 fra d. 4. marts til 27. september 

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag 18.30-20.00       

 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

    

Tirsdag 18.00-19.30       

 Agility 1 Leo 61661991 

 Ny C + C Anne 41628069 

 Familliehunden Hanne K. + Lene 20462592 

    

Onsdag 19.00-20.00       

 Begynderholdet 
Leo 
Michael 

61661991 
29360313 

 Skov og Lydighed Helle S. 20301215 

    



    
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 


