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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 sept. 

5 Referat bestyrelsesmøde okt. 

7 Referat ekstraordinær generalfors. 

8 Hvalpeholdet in spe. 

9 Dagsorden generalforsamling  

10 Venskabsdyst Thyholm 

11 Julefrokost 25/11 

12 Formandens beretning 

18 DM 2017 

20 Resultater - Rally 

21 Juleskovtur 25/11 

25 Konkurrencedatoer 

26 Kalender 

27 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 den 07/09-2017 hos Peter 

Til stede var:  Per, Peter, Leo, Tove og 
Betty 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
d. 10. august 2017 hos Per. 
Ingen bemærkninger eller ændringer. 
 
Siden sidst 
Trænermødet hvor det blev besluttet vi 
skulle træne d. 2 og 9 dec. Så de nye 
fra hvalpeholdet kan nå at snuse til det 
de evt. gerne vil prøve med deres 
hund. Der vil være hygge i klubhuset 
med gløgg og æbleskiver d. 9 dec. 
Hvalpeholdet er startet op med 9 til-
meldte. 
Helle og Mette har været til konkurren-
ce i rally. Mette og Dunja blev Jysk me-
ster i Viborg. 
 
Nyt fra kreds/lands m.m 
Der mangler 134 medlemmer på lands-
plan i forhold til sidste år. 
Der arbejdes på at skabe en sammen-
hæng mellem DcH bladet, hjemmesi-
den og Facebook. 
Der bliver lavet en udkast til ansøgning 
om at blive optaget i Dansk Idrætsfor-
bund da DcH mener vi er en landsdæk-
kende Idrætsforening. 
 
Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Venskabsdyst 
Der er 25 tilmeldt til lydighed. 9 til agili-
ty. Men desværre ingen til rally. 
 
Ekstra ordinær generalforsamling 
( kontingent forhøjelse) 
Der er indkaldt til ekstra ordinær gene-
ralforsamling fordi landsforeningen har 
bestemt der skal være en kontingent 
forhøjelse på 25 kr. pr. medlem Fra 1 
januar 2018. 

 
Nyt til/fra husudvalget 
Græsslåningen fungerer ok. Skemaet i 
klubhuset bliver udfyldt efterhånden 
som græsset bliver slået. 
Sedlen med hvad højde græsset skal 
slås, skal også indeholde hvilken type 
benzin der skal købes og at regningen 
skal afleveres hos kassereren. 
 
Næste måned+ evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden. 
Arbejdsweekend d. 9/9 Venskabskon-
kurrence her i klubben d. 16/9 DM i 
Horsens d. 23-24/9 hvor vi har Mette 
og Helle med i rally. 
 
Evt.  
Tavshed hele vejen rundt, er vist aldrig 
sket før.  
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Referat fra bestyrelsesmødet d. 5/10 2017 hos Tove.  

Til stede var: Per, Peter, Leo, Tove og 
Betty. 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde 
d. 7/9 2017 
Referat godkendt  
 
Siden sidst  
Arbejdsweekend hvor rigtig mange 
mødte op.  
Der blev lagt fliser om på terrassen, det 
er blevet rigtig flot.  Træværket blev 
malet, ser ud som nyt. Den lange græs 
om agilitybanen blev slået, med bedre 
udsyn for hundene til følge. Gamle stol-
pe og tagplader blev fjernet, et flot syn. 
Klubhuset blev gjort grundigt rent. Red-
skabsrum blev ryddet op. Bamserne 
blev sorteret af Tarzan, og Lene fjerne-
de alt med hård hånd. Os der var til 
stede havde en hyggelig og hård dag. 
Gitte kom og lavede mad til os til mid-
dag.  
Vi har haft Mette Olesen og Helle Sa-
kariasen til DM i Horsens. To dejlige 
dage. Og to dygtige hunde og hundefø-
rere. Helle på en anden plads og Mette 
blev nr. 26.  
Venskabsdysten blev afviklet i det fine-
ste vejr en helt igennem god dag. Blot 
kunne ønskes lidt mere hjælp til at sæt-
te baner op af de andre klubber. 
 
Nyt fra kreds/lands m. m.  
DcH har fået ny sponsoraftale det er 
dyreforsikringen Agria. Kreds 1 har en 
lille tilbagegang i medlemstallet. 
 
Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt.  
 
Ekstra ordinær generalforsamling 
Fredag d. 6/10 skal der være ekstra or-
dinær generalforsamling, da landsfor-
eningen fra 1. januar 2018 vil have 25 
kr. mere pr. medlem. Vi vil så forhøje 
med ydligere 25 kr. for at få bedre råd 
til den daglige drift, bla. Så trænere kan 
komme på kursus og deslige. 
 
Generalforsamlingen 2018  
Der er 3 på valg i år. Per der er for-
mand og ikke ønsker genvalg. Så der 
skal vælges en ny formand.  
Peter Kamstrup ønsker heller ikke gen-
valg. Leo Jepsen  er også på valg, han 
vil godt fortsætte. 
 
Nyt til/fra husudvalget 
Tagrenden skal føres lidt ud, da regn-
vandet skylder sandet væk under fliser-
ne. 

(Fortsættes på side 6) 

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

Støt vore annoncører 
de støtter os 

 
Næste måned + evt. PR, og ændring 
til hjemmesiden  
Bestyrelsesmødet d. 9/11 er flyttet til d. 
26/10 på grund af flytning af lokalkon-
kurrence, der var sat til samme week-
end som Vagt i Midtpunkt. Så der er lo-
kalkonkurrence d. 4 november. Opsyn 
Midt punkt 17 og  18 nov. Juleskovtur  
og julefrokost d. 25 nov. 
 
Eventuelt 
Mette tager træneroverbygningen på C 
og B  
Husk at spørge om lov til at bruge are-
aler til konkurrencer ved lodsejerne.  
Informer om at når vi går til lokal- og 
venskabskonkurrencer gælder det og-
så om at hjælpe med at stille baner op 

og rydde op efter konkurrencen.  
For at alle venskabskonkurrencer kan 
slutte næsten samtidig kunne ny c og 
agility evt. starte lidt senere.  
Tove og Mette tager på hundefører kur-
sus i Hjørring. Tove på kontaktkursus 
og Mette et Bringselkursus.  
Leo skal på konsulentefteruddannelse 
og årsmøde.  
Mette har kontaktet os angående et ju-
lelotteri som vil blive solgt i klubben og i 
omegnen. Klubben tjener 8,50 kr. pr. 
solgt lod.           

(Fortsat fra side 5) 

 

http://www.sparlim.dk
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Formandens Referat fra ekstra ordinær 
generalforsamling d. 6/10 2017  
 
  
1. Fastsættelse af kontingent og træ-

ningsgebyrer.  
 
Da landsforeningen har bebudet en 
kontingentforhøjelse på 25 kr. foreslår 
bestyrelsen en forhøjelse på 50 kr. pr. 
medlem gældende fra januar 2018. De  
ekstra 25 kr. er på grund af at vi gerne 
vil have lidt ekstra til den daglige drift, 
og have en bedre mulighed for at vore 
dygtige trænere kan komme  på kursus 
og vedligeholde deres træneruddannel-
se. Der kunne evt. også blive brug for et 
nyt komfur nu vi har fået strøm i huset.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
1. Evt. Ingen havde noget at kom-

mentere, så mødet blev hævet., og 
så var der dejlig mad :) 

 
 

Formandens Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 6/10 2017  
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Hvalpe, september 2017 
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 Dagsorden til 

Generalforsamling i Thyholm DcH  

Torsdag 25. januar 2018 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 forslår kontingent 

uændret, jævnfør ekstraordinær generalforsamling. 

5. Indkomne forslag. 

Forslaget lyder på og samle hundeposten, hjemmesiden, PR og facebook i 

et udvalg, et medieudvalg, så man kan samle alle oplysninger, arrangemen-

ter o.s.v. som skal formidles ud til vore medlemmer og andre interesserede, 

så udvalget får alle informationer som skal ud til medlemmer så som, div. 

indbydelser, referater, medlemsmøder, ændring af træningstider, ja alt som 

har relevans for at blive offentliggjort.    

Udvalget skal som minimum bestå af 3 personer, og udvalget planlægger 

selv deres fordeling af opgaver, men er til enhver tid ansvarlig overfor besty-

relsen.  

Der skal stemmes om ændring af § 12 fra Redaktion til Medieudvalg med 

ovenstående indhold. 

6. Valg af formand. Per Pinnerup (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Peter Kamstrup (modtager ikke 

genvalg og Leo Jepsen. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Anne Olesen (1) og Jytte Pe-

dersen (2) 

9. Valg af 2 revisorer. På valg er: Flemming Olesen og Anne Olesen. 

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

11. Valg af Bar/fest udvalg. På valg er Betty Kristensen, Jytte Pedersen. 

12. Valg af redaktion/medieudvalg. På valg er: Hanne Kristiansen, Anne Olesen, 

Leo Jepsen og Mette Olesen. 

13. Valg af hus udvalg. På valg er: Betty Kristensen, Bent-Erik Riisgaard og Kari 

Lousdal.  

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

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

16. Eventuelt. 

 

Herefter er der kaffe... 
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Venskabsdyst 16/9 
Vejret viste sig fra den allerbedste side, da Thyholm holdt venskabsdyst, og bevi-
ste, at vi har Danmarks smukkest beliggende træningsplads. 
 
Resultater, lydighed:      
Ny C 
1. Mette Olesen med Dunja, Thyholm     83  
2. Kasper Sørensen med Marie, Han Herred    81 
3. Majken M Andersen, med Malou, Thisted     78  
C 
1. Karen Fuglsang Andersen med Blue, Thisted    243,45  
2. Kathrine M Neesgaard med  Alba, Thisted    129  
3. Michael Pedersen med Siki, Thyholm     122  
B 
1. Anne Bak Olesen med Coco, Thyholm    173  
2. Lindy Høj Madsen med Fighter, Sydthy     155,40  
3. Søren Hegelund med Kandis, Han Herred    136,10 
A 
1. Poul Erik Bloch med Basse, Thisted     230,25 
2. Kurt Jensen med Kegle, Thisted      296,55 
3. Hans Arne Hansen med Louis, Thisted     104,00 
E 
1. Hanne Steen Hansen med Troja, Nibe     270,25 (udenfor 

konk.) 
2. Tom Klindt med Cocio, Han Herred     237,50 
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Så er det igen tid til vores årlige julefrokost, håber rigtig mange vil del-

tage. Det bliver: 
 

 Lørdag d. 25 nov. Kl. 18.30 
 

Pris 70,00 kr. pr. person 
Drikkevarer kan købes i baren. 

 

Menu: 
Marineret sild m. karrysalat 

Varm rødspættefile m. remoulade og citron 
Små lune frikadeller m. rødbeder 

                                                Ribbensteg m. rødkål 
Leverpostej m. bacon 

Risalamande m. kirsebærsauce og mandelgave. 
Kom med julehumøret. 

 Tilmelding senest d. 18 nov i klubhuset. 

 Festudvalget DcH Thyholm     
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Generalforsamling den 25. januar 
2018.  
 
Det er lidt specielt at skrive årsberet-
ning nr. 18, da jeg jo som bekendt har 
valgt at stoppe som formand. Der er 
løbet mange hunde igennem klubben 
siden jeg startede som formand, og jeg 
har mødt mange herlige mennesker, 
samt lært en masse, både socialt, 
menneskeligt og fået mange erfaringer 
med mig i resten af livet. Det vil jeg 
gerne takke jer alle for. Når det er sagt, 
håber jeg at I forsat vil yde en ekstra 
indsats og lægge nogle timer i det frivil-
lige arbejde, for uden jer, kan forenin-
gen ikke overleve, så det er nu både 
nye og ældre kræfter skal komme klub-
ben til nytte. 
 
Igen i år havde klubben ikke mindre 
end 2 hundeførere med til DM nemlig 
Mette Olesen og Helle Sakariasen der 
begge havde kvalificeret sig i Rally. 
Helles placering som nr. 2 og Mettes 
som nr. 26 satte endnu engang klub-
ben på landkortet. Begge 2 kan bryste 
sig af, at de var blandt Danmarks bed-
ste, for bare det at blive udtaget er en 
præstation i sig selv, så stort tillykke til 
jer begge. 
 
Vandrepokaler er ikke det vi kan bryste 
os af i 2017, dog forbliver pokalen i 
Rally i klubben, da der ikke har været 
nogen at kæmpe med, men håber det 
bliver lidt anderledes i 2018, hvor jeg 
også håber at der kan blive lidt mere 
kamp om både Agility og lydighed. 
 
Vi deltog igen i år i Danmarks Dejligst, 
hvor der var rigtig mange besøgende 
og hvor vi viste lidt af hvad vi laver i 
klubben. Der var pæn tilslutning til kå-
ring af Danmarks Dejligste hund, hvor 

dommerne igen havde ho-
vedbrud med at finde den 
dejligste. 
 
Hvalpeholdene har været 
lidt svingende i antal, men 
at der bliver nogle i klubben efterføl-
gende er en positiv fremgang, så godt 
arbejde og godt gået af trænerne. 
 
Men hvad er en klub uden alle de dejli-
ge medlemmer og ikke-medlemmer, 
som vi har en del af i klubben og som 
gør et stort stykke arbejde, både i dag-
ligdagen og ikke mindst ved de forskel-
lige arrangementer der bliver holdt i 
årets løb. Uden dem ville klubben ikke 
fungere, så vi skylder både trænere, 
udvalg, og alle andre frivillige i klubben 
en stor tak for hjælpen. 
 
Ved vores venskabsdyst i efteråret, 
klappede alt igen som det skulle – selv 
vejret. Ved ikke hvem der skulle stå for 
vejret, men til vedkommende, så må 
der være en god forbindelse, for vi nå-
ede næsten at få råbt alle resultater op 
inden regnen kom, og vi kunne alle 
komme hjem i ordentlig tid, så godt ar-

Formandens beretning 2017   
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bejdet til de involverede. 
 
Ved vores arbejdsdag, mødte der også 
mange op, og har blev der malet, gjort 
rent, og ikke mindst lagt fliser om på 
terrassen, som Kristian Kristiansen 
havde talt om i mange år skulle gøres.  
Det nåede han desværre ikke at ople-
ve, da vi måtte sige farvel til ham i for-
året 2017 efter længere tids sygdom. 
Det var er stort tab for hele klubben på 
rigtig mange måder, da rigtig meget vi-
den, og arbejdskraft kom fra ham og 
han havde kontakten til rigtig mange 
både i og uden for klubben. Æret være 
hans minde. 
 
Opsynet i Midtpunktet 2017 har i skri-
vende stund ikke været afholdt, men 
jeg håber det igen vil blive nemt at fin-
de medlemmer (og deres pårørende) til 
og tage nogle vagter, for vi kan jo godt 
bruge indtægten, så stor tak for hjæl-
pen. 
 
Juleskovturen, som i skrivende stund 

heller ikke har været afholdt, men hvis 
det går som det plejer, vil der være stor 
opbakning endnu engang til denne 
hyggelige tur i skoven, hvor vi afslutter 
turen med at finde Julemanden og 
hans kone, som gerne serverer varm 
kakao, æbleskiver og en lille godtepo-
se til børnene. 
 
Til slut vil jeg sige, som jeg plejer at si-
ge, at alle som yder et stykke arbejde i 
foreningen, gør det frivilligt og så skal 
det også være sjovt, for lønnen er jo at 
se glade og tilfredse medlemmer.    
 
Tak for 18 gode år som formand. 
 
Per Pinnerup Formand  
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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 

 

 

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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2 deltagere til DM! Det var næsten for godt til at være sandt. Selvfølgelig skulle den 
”thyholmske mafia” med som heppekor. Min bil blev pakket med 4 quinder (Anne, 
Betty, Lene og jeg), 1 hund, 2 festivalstole, 1 fane, mad til 6 prs en aften, morgen-
mad til 6 prs lørdag og søndag, alle drikkevarer til 6 prs hele weekenden, snolder 
samt al anden bagage til weekenden. Vi smækkede bagklappen i, inden der kunne 

nå at falde noget ud.  
Helle og Leo ville støde til i sommerhuset 
på Pøt strand. Jytte, Birthe og Mette boede 
på campingplads.  
Hyggeligt samvær, tid-
ligt i seng, tidligt op. 

Mette, Jytte og Birthe havde slået telte op på pladsen, og min 
havestol var rejst med i deres campingvogn.  

DM 2017 

Hele rallyholdet 2017 



19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

 

De dygtige hunde og –førere, der havde kva-
lificeret sig til deltagelse i DM, havde 2 gen-
nemløb om lørdagen. Begge hundeførere 
var tydeligt nervøse, men det gik fint. Mette 
fik først smidt nerverne under 2. gennemløb. 
Helle ”pakker” dem væk, når hun først er på 
banen. Vi vidste, at Helle lå til en 2. plads, 
Mette lå nok længere nede, men de havde 
begge gjort det godt.  
Om søndagen havde de et gennemløb, og 
derefter formodede vi, at Helle lå mellem nr. 
2 og 5, så spændingen var stor til det sidste. 
Stor var jubelen, da Kierli tog sin mor med op 
på skamlen efter den flotte pokal som nr 2. 
Det viser, at ligegyldigt, hvad Helle laver med 
sin hund, så gør hun det 100 %. 
 
Tak for en pragtfuld weekend til alle thyhol-
mere, der var med dernede, og 
 

Stort til lykke, Helle 

DM 2017 
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Resultater fra konkurrencer 
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NY C - klassen 
(max. 100p / oprykning 65p) 

       

Jytte Pedersen    89,75     

Mette Olesen   83,75   83 95,8 

Benjamin Jepsen   77     

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

       

Michael Pedersen   89,75   122 114,65 

        

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

       

Lene Kjærgaard        

Kristian Kristiansen        

Anne Olesen 172,30 128,50 157,50 176,20 158 173 170 

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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Juleskovtur  

Lørdag d.25 november kl. 13.00 
For dem som ikke ved hvor det er, så kører vi fra tankstationen F24 i 

Flovlev kl. 12.30  bemærk tidspunkt 

Vi mødes ved hundeskoven i Resen kl. 13.00, og starter gåtu-
ren med vovserne, ad en planlagt rute. 

(Husk fornuftigt fodtøj, det er lidt fugtigt derude.) 

Hvis vi er rigtig heldige kan det være vi møder julemanden og 
hans dejlige kone. 

Julemandens kone har kaffe, kakao og æbleskiver. Juleman-
den har sikkert også i år slikposer til børnene. 

Så tag hele familien og vovserne med til en rigtig hyggelig ef-
termiddag i skoven. Inviter også naboens børn med. 

 Men husk at skrive jer på sedlen i klubhu-
set hvor mange voksne og hvor mange 
børn i kommer senest d. 18 nov. 
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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) 

DcH
 Stø

vrin
g 2

9/4

DKK V
ib

org
 2

3/4

Stø
vrin

g-a
pr2

9

Brø
nders

lev-m
aj2

7

Hjø
rr

in
g 1

. j
uli

Riss
ko

v  1
9. a

ugust

Vib
org

 2
7. a

ug

Han H
erre

d A
ug

Begynder Point point

Betty Kristensen Tulle 91

Jytte Pedersen

Ilse Venneberg

Leo Jepsen Laika

Leo Jepsen Lassie

Hanne Kristiansen

Øvet

Helle Sakariasen Kierli 88 88

Betty Kristensen Tulle IB

Ekspert

Helle Sakariasen Kierli 100 93

Mette Olesen Dunja 79 79 72 92 83 89 75

Champion

Mette Olesen Smilla

Åben

Helle Sakariasen Kierli 99 67

Mette Olesen Dunja 88 99 99 99 94 94 89

Betty Kristensen Tulle 88 88 16

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 
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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 
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 

04/11 Lokalkonkurrence Se opslag 

18/11    Hvalpetest   

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

25/11 Juleskovtur og julefrokost  Se opslag 

09/12 Sidste træning før juleferien  

 
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 

Lørdagstræning fra 7. oktober 2017 til 3. marts 2018  

 HOLD TRÆNERE Tlf. 

10.30 - 11.30       

 Rally 
Betty 
Mette 

29730510 
24657118 

    

12.00 - 13.00       

 Begynderholdet 
Leo 
Mette 

61661991 
24657118 

 Ny C + C Anne 41628069 

 Familliehunden Hanne K. + Lene 20462592 

    

13.30-14.30       

 Agility 1 Leo 61661991 

 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 


