
 
41. årgang juli. 2017 

TILLYKKE 
De dygtige hundeførere på begynderholdet 

gjorde det alle flot til deres afsluttende prøve. 
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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 Bestyrelsesmøde maj. 

5 Referat bestyrelsesmøde juni. 

7 Tak. 

8 Hvalpetest - Sverige 

10 Mindeord 

11 Ungdomslejr 2017 

18 Resultater - lydighed 

19 Spørg Gaia 

20 Resultater - Rally 

21 Konkurrencegebyrer 

23 Konkurrencedatoer 

24 Kalender 

25 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 fra bestyrelsesmødet d. 11 maj 2017 hos Betty 

Til stede var: Per, Tove, Leo og Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste be-
styrelsesmøde, den 6 april 2017 hos 
Tove 
 
Det gik ikke så let med mobilpay som 
beregnet. Da jeg havde mobilpay privat 
kunne jeg ikke oprette en ny tlfnr. Til 
mobilpay. Så det kan vi ikke gøre. 
Det blev besluttet på mødet i aften at vi 
bruger min private mobilpay og så 
overfører jeg pengene til Dchs konto i 
banken. 
 
Siden sidst 
Der har været ekstra ordinær general-
forsamling i DcH på landsplan 
Betty har været til rally stævne i DKK i 
Viborg 
Mette og Helle har været i Støvring til 
rallystævne i DcH. Helle fik en anden 
plads i øvet og en første plads i åben. 
Mette fik en tredje plads i ekspert klas-
sen. 
 
Nyt fra kreds/lands m.m. 
Til ekstra ordinær generalforsamling i 
DcH på landsplan blev der valgt en ny 
formand. Det blev Anette Lunau. Det 
blev også bestemt at der til næste år 
skal vælges en næstformand. 
Det blev nedstemt at formand skulle 
have honorar hver gang han skulle til 
møde i arbejdstiden. 
På mødet blev der også valgt en ny re-
daktør til Dch bladet, det blev Jette Ny-
bo Andersen fra Esbjerg. 
Der vil på Tranum måske være en mo-
dul med hundekørekort. 
 
Fremlæggelse af regnskab  
Regnskabet gennemgået og godkendt 
Hundens dag Humlum / Danmarks 
dejligst 

Der vil være nogle stykker som tager til 
Humlum og repræsenterer klubben 
med lidt ag og lidt rally. 
Danmarks dejligst vil der ligeledes væ-
re ag og rally. Vi skal evt. have en tom-
bola. 
 
Lokalkonkurrence og Skt. Hans fest. 
Der er tilmeldt 5 hunde i lydighed, og 6 
hunde i rally + 3 hunde i ag. 
Skt. Hans festen er blevet til en som-
merfest d. 1 juli. 
 
Nyt til/fra husudvalget 
Kigge på låsen i ydedøren. Er meget 
svær at låse. 
 
Næste mdr. + evt. PR, samt ændring 
til hjemmesiden. 
Lokalkonkurrence og hundens dag 
Humlum. 
 
Eventuelt 
Ekstra ordinær generalforsamling til ef-
teråret. 
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 8 juni 2017 hos Leo 

Til stede var: Peter, Per, Betty og Leo 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
hos Betty. 
Sankt Hans festen blev endnu engang 
udsat på grund af festudvalget  ikke 
kunne være tilstede. Datoen blev 8 juli. 
Mobilepay kører godt nu. 
 
Siden sidst 
Lokalkonkurrencen kørte efter planen 
en rigtig god dag. 
Hundensdag i Humlum var ikke nogen 
succes, der var kun 2 der kom for at 
prøve og snakke 
 
Nyt fra kreds/lands m.m 
Forslag om at man fra landsen kunne 
sende mails direkte til medlemmerne. 
Det kræver godkendelse fra det enkelte 
medlem via lokalforeningen el. DcH- 
tilmeld 
Der er gang i arbejdet med Tranum 
2018. 
Problem vedrørende enkelte hundefø-
rere har medlemskab i flere kredse. 
Det vil blive taget op på landsplan. 
Færøerne har meldt sig ud af DcH. De 
har dog spurgt indtil om vi kan samar-
bejde, og det ser HB ikke som et pro-
blem, så længe det ikke medfører ud-
gifter til DcH. 
Belønningsfelt: Der må belønnes med 
godbidder el. bold el lignende mellem 
øvelserne, men må ikke lægge noget i 
belønningsfeltet inden øvelsens udfø-
relse. 
Der arbejdes på at forenkle landsfor-
enings vedtægter og orienteringer. Pla-
nen er at både orientering og vedtæg-

ter skal være klar til fremlæggelse på 
fællesmødet i november og derefter på 
landsmødet i 2018. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet så godt ud denne gang, da 
vi både har fået refusion fra kommunen 
og penge tilbage i el. 
 
Danmarks dejligst 
Mette henter landsens telt og flag. 
Vi sætter telte op kl. 15 fredag d. 16. Vi 
mødes lørdag v. 13 tiden. 
 
Sommerfesten 
Sommerfesten er i det uvisse da man-
ge har meldt ud de er på ferie. 
 
Ekstra ordinær generalforsamling  
Der vil blive indkaldt til ekstra ordinær 
generalforsamling, da landsforeningen 
laver kontingentforhøjelse til næste år. 
 
Nyt til/fra husudvalget. 
Der skal laves et system med græsslå-
ning. Evt. skal det deles op. Per kigger 
på sagen. 
 
Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Arbejdsweekend d. 9 sept. Kl 8.00 til 
morgenkaffe. 

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

Støt vore annoncører 
de støtter os 

 

 

http://www.sparlim.dk
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 Tak 
 

for den overvældende deltagelse ved 
 Kristians bisættelse. 

Tak for besøg og hjælp under hans sygdom. 
 

Hanne 
Inge og Per 

Niels 
Sine og Rasmus 
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I år brugte vi pinsen i Sverige. Her 
skulle Sally, sammen med 5 af sine  
søskende, mentaltestes. Det er en test 
der er lavet til hvalpe, og som har til 
formål at teste hvalpens mod,  
temperament og sociale kompetencer. 
Testen skulle laves i Sverige, da der 
endnu ikke findes en test til Kelpier i 
Danmark. 
 
Testen er tilrettelagt sådan, at den byg-
ger op undervejs, presser hvalpen sta-
digt mere, men der skal være et mini-
mum af 2 minutters pause mellem 
hvert moment. Man må ikke give  
kommandoer/påvirke hunden  
undervejs, men skal forholde sig  
passivt. Hundefører har under hele  
testen en gruppeleder med sig, som 
forklarer øvelsen grundigt inden udfø-
relsen, og desuden svarer på diverse 

spørgsmål. Ud over det er der 2  
figuranter/hjælpere og en testleder 
med hele vejen. 
 
Testen: 
 
Kontakt/socialitet. 
Her skal hvalpen hilse på en fremmed, 
og villigt lade sig føre væk fra ejeren og 
lade sig tjekke uden at udvise  
fjendtlighed. 
 
Leg/legelyst. 
Her skal hvalpen lege med en frem-
med, vise at den kan fastholdes med 
leg, og når legegenstanden smides 
skal hvalpen vise at den samler op og 
fastholder genstanden. 
Jagtlyst/forfølgelse. 
Her holdes hvalpen i halsbåndet, et  

(Fortsættes på side 9) 

Sally til hvalpe mentaltest i Sverige. 
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kaninskind trækkes i stor fart over en 
bane, hvalpen slippes og skal gerne 
optage forfølgelsen. Dette gøres 2 gan-
ge. 
 
Aktivitet. 
Her skal hundefører forholde sig i  
komplet ro i 3 min. Her skal hvalpen så 
vise at den formår at "koble af"  
 
Nysgerrighed. 
Her står hundefører og hvalp på cirka 
50 skridts afstand, mens en tildækket 
figurant kommer ud fra træerne, viser 
sit ansigt et par gange, kaster legetøj 
op i luften og trækker så bag et skjul. 
Her skal hvalpen så vise, om nysger-
righeden "tager over", og om den tjek-
ker skjulet. Her bliver den så belønnet 
med leg. 
 
Forskrækkelse 1. 

Her går hundefører med hvalpen i snor 
på en smal skovsti. En kedeldragt 
trækkes op (som et sejl) foran hvalpen, 
når man når inden for en halv meters 
afstand kedeldragten. Her tjekkes hvor 
hurtigt hvalpen kommer sig over  
forskrækkelsen, og hvor meget den  
reagerer på det. 
 
Forskrækkelse 2. 
Her går hundefører og hvalp igen ad 
en skovsti, og når man når inden for en 
meters afstand, så trækkes en stor me-
talkæde over noget bliktag. Her er det 
selvfølgelig lyd påvirkningen, der prø-
ves, men de reaktioner man tjekker fra 
hvalpen, er de samme som ved  
forskrækkelse 1. 
 
Skud. 
De 2 første skud affyres, mens man le-
ger med hvalpen. De 2 sidste affyres, 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 15) 
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Torsdag den 25. 
maj 2017 modtog vi 
den triste besked, 
at Kristian Kristian-
sen var sovet ind, 
efter længere tids 
sygdom. 
Kristian har været 
medlem af DcH 
Thyholm i 41 år, og 
var desuden æres-
medlem i klubben. 

Gennem hele sit lange medlemskab, 
har Kristian været et uvurderligt aktiv 
for klubben. Udover sine mange år 
som formand, har han i tidens løb be-
klædt næsten samtlige udvalgsposter i 
klubben. Med sin utrættelige virkelyst 
og sine evner til at se muligheder frem 
for begrænsninger, var han med til at 
skabe og opretholde vores klub.  
Med sine hunde har han trænet og 
konkurreret lige fra lokalkonkurrencer 
til DcH´s DM. 
Utallige timer brugte han på at plan-
lægge konkurrencer, skaffe arealer, 
lægge spor, træne hundeførere, være 
aktiv i eftersøgningstjenesten, vedlige-
holde klubhus og baner og man-
ge, mange andre opgaver. Altid 
med godt humør og stort enga-
gement. 
Vigtigt for Kristian var klubån-
den, fællesskabet og kammerat-
skabet. Det fremhævede han 
ved mange lejligheder, og vi er 
mange, som har fundet stor støt-
te og varmt venskab hos Kristi-
an. 
Vi sender de varmeste tanker til 
Kristians hustru og bedste ven 
Hanne, og pårørende. 
 

Æret være Kristian Kristian-
sens minde. 

 
Helle Sakariasen, DcH Thyholm 

Mindeord over Kristian Christiansen. 
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Skrevet af: Anne Olesen 
 
Endnu engang blev det den tid på året, 
hvor bilen blev pakket, og jeg kørte af-
sted mod Skallebøllecenteret på Fyn. 
Det er nemlig der ungdomslejren bliver 
holdt. Vi får altid at vide på forhånd, 
hvilke grupper vi får, og hvem vi skal 
være leder med. Jeg skulle være leder 
med Christine og Pia. Christine er et år 
ældre end mig, og vi har begge delta-
get som barn på lejren, og har også 
været i samme gruppe én gang. Pia, 
som har været en fast del af ungdoms-
lejren i mange år, kunne kun være med 
om formiddagen, så det var primært 
Christine og jeg, der ”styrede showet”. 
Vi fik Pink Gruppe (ungerne døbte dog 
gruppen senere på ugen til ”Neon 
Pink”…), og den bestod af 9 piger (2 af 
pigerne var med året før) og 1 dreng. 
Dog havde drengen været med året 
før, så han vidste, hvad han gik ind til ;-
) Det er altid meget nemmere i grup-
pen, når der er nogle stykker, som har 
været med på lejren før. For det første 
kender ”de gamle” deltagere til regler-
ne/rutinerne, og de kan nemmere hjæl-
pe de nye deltagere med at sætte dem 
ind i det hele, hvis der er noget, som 
lederne glemmer at fortælle. For det 
andet kommer de også hurtigere til at 
snakke sammen.  
Ungerne prøvede selvfølgelig alle de 
ting, man skal prøve, når man er på 
ungdomslejr. Så de var i skoven og la-
ve spor, indkald og leverpostejstræer 
(dem vokser der i øvrigt mange af på 
Fyn. Især omkring Skallebøllecente-
ret…), på øvre plateau og lave frem-
adsendelse, træne rally, lave mørkeleg 
(hunden skal finde sin ejer i et mørkt 
rum), træne agility, bade hundene i 
vandbaljerne, træne tricks og spise 
softice. Der var også 2 aftener med 

bål, og det var som altid super hygge-
ligt. I år var temaet for lejren 
”momenttræning”. Ungerne skulle altså 
hver finde en øvelse eller et trick, som 
de ville træne på i løbet af ugen, og det 
skulle være et nyt trick/øvelse for hun-
den. Til opvisningen om fredagen var 
der så lidt forskellige tricks/øvelser. Der 
var: rydde op, cirkel rundt om fører, 
bang/død, ziz-zag mellem ben, vinke, 
bakke og næsekys.  
Selvom vejret var en smule trist ind-
imellem, var der ingen telte, som ikke 
klarede det. Alle var tørre hele ugen 
igennem, og ingen blæste væk midt 

(Fortsættes på side 12) 

DcHs Ungdomslejr 2017 
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om natten. Jeg boede i telt sammen 
med de 3 andre piger, som alle har væ-
ret med på lejren før, og nu er blevet 
leder. Vores telt var til gengæld ikke 
vandtæt, men efterhånden fik vi samlet 
2 presenninger, pløkker og til sidst 
stormpløkker så presenningen ikke 
blæste væk. Vi overlevede også J     
 
Noget af det bedste ved lejren er at se 
den enkelte hundefører få lært sin 
hund en øvelse, og se dem lykkes med 
det. Jeg tror, enhver hundetræner bli-
ver glad, når hundeføreren og hunden 
endelig får gennemført en øvelse, og 
man kan mærke, hvor meget de faktisk 
har arbejdet på det. Det samme sker 
på lejren. Nogle børn kommer med en 
hund, hvor det er forældrene, som går 
til træning med den, og for dem er hun-
den mest en hyggehund. De ved må-
ske slet ikke i starten af ugen, hvad de 
egentligt vil lære hunden, men som 
ugen skrider frem, får de lært hunden 
en helt ny ting, som den slet ikke kun-

ne før, og det er dét ungdomslejren 
kan. Den skaber så mange succeser 
blandt børnene og hundene, og nu er 
det ikke længere kun far eller mor, som 
kan få hunden til at gøre en bestemt 
ting. Nu kan barnet det også.  
 

Det næste afsnit får jeg helt ondt i ma-
ven, at skulle skrive om. DcHs hoved-
bestyrelse har valgt at lukke lejren. 
Dette er jeg utrolig trist over. Jeg har 
haft nogle af de bedste oplevelser på 
ungdomslejren sammen med Coco, og 
jeg tror slet ikke man ved, hvor meget 
ungdomslejren egentligt kan betyde, 
hvis ikke man selv har været der og 
oplevet den. Det er jo her, at man kan 
møde alle de andre børn og unge men-
nesker, som også har interesse for 
hunden. Her kan man tale om sin hund 
uden at blive set skævt til.  
Ja, jeg har nok bare ikke helt vænnet 
mig til tanken endnu, og inderst inde 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 
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håber jeg, at ungdomslejren 
kan få en chance til. I alt 
blev det til 7 år, for mit ved-
kommende, på ungdomslej-
ren. 5 år som barn og 2 år 
som leder. Jeg har nydt 
hvert et år, og jeg kommer 
til at savne det.  

 

Anne Olesen 

(Fortsat fra side 12) 
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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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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

mens man står med retning mod sko-
ven, hvor der affyres skud. Her tjekkes 
der, om hvalpen er skudræd. 
 
Trussel. 
Her ser man på hvordan hvalpen  
reagerer på en trussel. I dette tilfælde 
er truslen 2 spøgelser, der kommer ud 
af skoven, og nærmer sig på skift. Man 
ser på, om hvalpen går frem (angreb), 
forsvarer sin fører eller tager flugten. 
Alt i alt tager testen ca. en time. Det var 
en flok meget trætte hvalpe bagefter. 
De klarede sig alle godt, og bestod alle. 
Sally gjorde det rigtig godt, og var kun 
egentlig presset, da de 2 spøgelser 
kom ud af skoven. Her valgte hun dog 

efter lidt overvejelse at blive hos sin 
"mor". Der blev dog gøet igennem ;-) 
Det er meget spændende at deltage i, 
og giver en et indblik i, hvad det er, 
man har for enden af snoren til hver-
dag. Den lille hvalp viser sig fra sin 
mest ægte side. 
 
En go dag :-) 
 
Af Lene Kjærgaard 

(Fortsat fra side 9) 

Sally til hvalpe mentaltest i Sverige fortsat…... 

http://www.kvv.dk
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Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

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

       

Jytte Pedersen    89,75     

Mette Olesen   83,75     

Benjamin Jepsen   77     

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

       

Michael Pedersen   89,75     

        

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

       

Lene Kjærgaard        

Kristian Kristiansen        

Anne Olesen 172,30 128,50 157,50 176,20    

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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Kære Gaia. 
Mange tak for din brevkasse som vi læ-
ser med stor interesse her i huset. Nu 
er det mig, der behøver et godt råd fra 
dig. 
Jeg træner agility sammen med min 
“mor”, men vi har ikke helt samme me-
ning med, hvad træningen går ud på. 
Jeg kan da godt både hoppe og sprin-
ge, men det sjoveste er nu at løbe 
rundt og se, hvad de andre hunde laver 
og måske drille dem lidt. 
Nu er min “mor” begyndt at samle 
sprayflasker for at sprøjte vand på mig, 
når jeg løber en tur. Er det ikke en fla-
bet måde at behandle mig på? 
Hun har prøvet med forskellige godbid-
der men det synes jeg ikke er så sjovt. 
Jeg ved godt, at jeg kun er 1 år og har 
charme, men har du et godt råd til, 
hvordan vi skal få træningen til at fun-
gere, så vi begge ( og de andre på hol-
det ) synes, det er sjovt, og jeg ikke gi-
ver træneren flere grå hår. 
  
Venlig hilsen 
Abbi fra agilityholdet 
 

Kære Abbi. 
Mange tak for dit spørgsmål. Jeg for-
står godt, at du er nødt til at søge råd 
hos mig. Det er et voldsomt problem du 
har, og jeg er nok den eneste i verden, 
der er klog nok til at svare. 
Lad os starte med vandflaskerne. Hvis 
din mor starter på det, så er mit råd føl-
gende: Lad være med at komme tilba-
ge til hende. Løb og løb, vent på, at no-
gen skal ind eller ud af banen, og 
spæn så ud af lågen og ned til mig. Jeg 
træner med balladeholdet, og jeg skal 
nok komme og hjælpe dig! 
Når vi snakker om at træne din mor i 
agility, så gør du det helt rigtige. Din 

mor har endnu ikke haft det rigtige i 
lommerne, og inden hun har det, så 
gør du bare som du gør nu. Løb ud og 
leg med dine venner. Jeg ved jo, at du 
er lidt fjollet, og ikke spiser så meget, 
så måske er det ikke lige dig med guf-
fer. Det forstår jeg dog ikke, men jeg 
har empati og kan (næsten) sætte mig 
ind i det...Måske skal hun have et træk-
ketov, et skind eller måske 2 bolde som 
I kan lege med. En bøtte med leverpo-
stej er også altid hyggeligt. Lad hende 
prøve sig frem. 
Jeg er sikker på, at dine træningskam-
merater i agility er super-søde, men 
hvis din mor nu finder den rigtige be-
lønning til dig, så tror jeg, at du måske 
vil finde ud af, at agility med din mor er 
sjovere. Jeg har haft min mor i over 8 
år, og jeg ved, at det tager tid at opdra-
ge de der mennesker. De er ikke de 
skarpeste knive i skuffen..Men bare 
bliv ved. Det er det hele værd den dag 
din mor endelig ser lyset, og finder det 
helt rigtige at belønne med. 
Håber, du kan bruge mit svar. 
Fat mod, din mor skal nok lære det. 
  
Potedask og snudedut Gaia. 

 "Spørg Gaia" hundepostens terapeut  
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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) 

Jytte Pedersen

Ilse Venneberg

Leo Jepsen Laika

Leo Jepsen Lassie

Hanne Kristiansen

Øvet

Helle Sakariasen 88

Betty Kristensen

Ekspert

Mette Olesen Dunja 79

Champion

Mette Olesen Smilla

Åben

Helle Sakariasen 99

Mette Olesen 88

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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NYHED 
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 



22 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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 
antal 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 

03/04: Første mandagstræning 18.30 – 20.00 

04/04: Første tirsdagstræning 19.00 – 20.00  

05/04: Første onsdagstræning 19.00 – 20.00  

13/05: Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 

20/05: Lokalkonkurrence Se opslag 

17/06: Danmarks Dejligst 2017 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 19.00 – 20.00 

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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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. april til 27. september 

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

Mandag 18.30-20.00       

 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

    

Tirsdag 19.00-20.00       

 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 
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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 


