
 
42. årgang Februar. 2018 

En flot dag på træningspladsen, men koldt 
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Kantineudvalg:      

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 Bettykristensen51 
@gmail.com 

Jytte Pedersen Østerbrogade 19 7760 Struer 97872225 jyttepedersen55@ hot-
mail.com  

Husudvalg og ansvarlig for udlån af 
klubhus:  

    

Michael Pedersen Kalkværksvej 18 7790 Thyholm   

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
zaraste-

rix@gmail.com 

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 
bod-
dum@mail.tele.dk 

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 

@gmail.com 

Træningslederformand og tillidsmand  

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

Suppleant:      

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 7600 Struer 20301215 leooghel-
le@privat.dk 

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 Bettykristensen51 
@gmail.com 

Næstformand:     

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

Sekretær:      

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

Kasserer:      

Majbritt Mathiassen Hindselsvej 6 7790 Thyholm 22394501  Majsetheone 
@hotmail.com 

Ordstyrer:      

Jytte Pedersen Østerbrogade 19 7760 Struer 97872225 jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

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

1. og 2. suppleant:      

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 bod-
dum@mail.tele.dk 

Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 pithy-
holm@altiboxmail.

dk 
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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 

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

Konkurrenceudvalg Rally :  

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 

webspeed.dk 

Medieudvalg      

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
zarasterix@ 
gmail.com 

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

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

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 
bod-

dum@mail.tele.dk 

Arrangementsudvalg   

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 

webspeed.dk 

Jytte Pedersen Østerbrogade 19 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Gitte Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 97878183  

4 Referat Bestyrelsesmøde jan. 

6 Generalforsamling 

8 Generalforsamling 

10 Tranumkursus 2018 

13 Tak 

14 Vidste du at…. 

16 Stemningsbilleder 

18 Vandelkursus 2017 

20 Resultater Lydighed. 

21 Resultater lokalkonkurrence 4/11  

22 Resultater - Rally 

25 Konkurrencedatoer 2018 

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 d. 1/2 2018 hos Betty 

Til stede var: Tove, Jytte, Leo, Betty, Per 
(supp.) og Anne 
 
5. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Betty Kristensen 
Næstformand: Leo Jepsen 
Sekretær: Anne Olesen 
Ordstyrer: Jytte Pedersen 
Konkurrenceudvalg:  
Lydighed: Helle Sakariasen og Anne Olesen 
Agility: Tove Jensen og Peter Kamstrup   
Rally: Betty Kristensen 
 
Opfølgning af referat fra sidste møde d. 
26/10 2017 hos Peter og generalforsamling 
d. 25/1 2018 
Referaterne blev godkendt og underskrevet.  
 
2. Siden sidst 
Lokalkonkurrence, vagt i hallen, hvalpetest, 
julefrokost, juleskovtur, juleafslutning, for-
mandsmøde, tranumkursus og generalfor-
samling. 
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 
Agria har givet sponsorbeløb på 125.000 kr., 
som er øremærket til kursusforløb i lokalfor-
eningerne evt. med henblik på ensartethed i 
hvalpekurser. Ingen afgørelse endnu.  
Titertest kan anvendes i DKK i stedet for vac-
cinationer fra 1. januar 2017, og DcH indfører 
nu samme regel. Gælder for en periode på 4 
år, hvorefter hunden igen skal titertestes eller 
vaccineres.  
E-pages afløses af Joomag. En billigere og 
hurtigere løsning med flere muligheder.  
Nyhedsbrev i kreds 1 udsendes af sekretaria-
tet. Tilmeldning til nyhedsbrevet på landsfor-
eningens hjemmeside. Skal forbedre kommu-
nikationen i kredsen. Der overvejes om alle 
skal tilmeldes og herefter mulighed for afmel-

ding.  
Et ønske om at formænd og kasserere skal 
kunne melde sig til at være mentor.  
Konkurrencegebyrerne bibeholdes. 
Nye agilityregler er sendt ud.  
Man kan søge sponsorat ved Altibox. Besty-
relsen vil høre Mette, om det er noget, hun vil 
tage sig af.  
Vedtægterne skal kigges i gennem. 
Landsforeningen har bedt lokalforeningerne 
om at tjekke at de konsulenter, der står på 
hjemmesiden, stadige er aktive i DcH, og og-
så aktiv som konsulent. 
Kredsgeneralforsamling i Brovst d. 14/2. Der 
er inviteret til stegt flæsk. Morten Jensen 
(suppleant for kredssekretær) modtager ikke 
genvalg. Betty og Jytte tager afsted. 
Åben for tilmelding til kredsinstruktøruddan-
nelsen, der starter op i efteråret 2018. Tilmel-
ding skal ske til Morten Jensen senest d. 
15/6. 
BHU undersøger muligheden for, om der er 
basis for at køre overbygning på IPO. 
Kredsbestyrelsen foreslår uændret kredskon-
tingent for 2019 på 165 kr.  
Nose Work ad-hoc udvalget har afholdt møde, 
og blandt andet diskuteret Nose work-
program, oprykningsregler, uddannelse, in-
struktører, dufte mm.  
Friluftsrådet har udsendt materiale omkring 
reglerne for færdsel og ophold i naturen.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Intet at berette. 
 
6. Aktivitetsoversigt 
Aktivitetsoversigten gennemgået og revideret. 
Den vil blive hængt ned på opslagstavlen i 
klubben.  
 

(Fortsættes på side 5) 

Støt vore annoncører de 
støtter os 
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Et godt udvalg i 
kvalitetsfoder til 
alle hunderacer  

7. Annoncetegning til hundeposten 
Annoncører blev gennemgået og uddelegeret 
til de forskellige. 
 
8. Nyt til /fra husudvalget 
Havetraktoren skal til service inden den skal i 
brug. 
Toilettet virker ikke (drys). Per samarbejder 
med husudvalget, og viser hvad der skal gø-
res.  
Der skal grus på vejen ned til klubben. 
 
9. Næste måned + evt. pr, samt ændring til 
hjemmesiden 
Medieudvalget har ikke holdt møde endnu. 
Formandens mailadresse skal ændres til Bet-
ty. 
 

 
Næste års møder afholdes således:  
Bestyrelsesmøder i 2018 afholdes følgende 
datoer: 5/3 hos Anne, 12/4 hos Tove, 3/5 hos 
Leo, 14/6 hos Jytte, 9/8 hos Betty, 6/9 hos 
Anne, 4/10 hos Tove og 1/11 hos Leo. 
Formandsmøde d. 5/12. 

10. Evt. 

Vaccination og forsikring skal kontrolleres.  

Fornyet børneattest. 

Vi har brug for flere trænere i klubben, da vi 

har fået flere dejlige hunde. 

Vi betaler for leje af ridehal, som bla. agility 

benytter. 

Hvis man er medlem af en anden DcH klub, 

og gerne vil træne i DcH Thyholm koster det 

250 kr. at deltage på et træningshold pr. halve 

år. Dette er gældende fra d.d.  

(Fortsat fra side 4) 

DEN NYE BESTYRELSE 2018 

http://www.nordvestfoder.dk/
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 Til titlen som årets medlem var der 2 nominerede: 
 
Per Pinnerup. Begrundelse : 
Jeg foreslår  Per som årets medlem for hans mange år som for-
mand, for de utallige hvalpe hold han har haft, for sin evne til at 
samle i svære tider, for sit rare væsen og for sin krejlersjæl der 
ofte kommer klubben til gode.  
Jytte Pedersen Begrundelse: 
Jeg indstiller Jytte til årets medlem. Hun møder op hver gang 

uanset om det er til en alm. træning eller konkurrence. Hun har 

mange gode ideer til specielle konkurrencer. Hun kommer, når 

der skal gøres rent, males, laves mad til konkurrencer og fester. 

Hun er god til at trække folk med i klubhuset efter træning. Hun er 

god til at trække en feststemning op med sit gode humør. 

Per blev valgt til titlen : Årets medlem 2018 

Lene fik en hilsen 
som årets forfat-

tertalent  

Hundeførermær-
ke i Guld, rally: 

Helle 

Hundefører-
mærke i sølv, 

lydighed: Anne
  

Klubpokaler: 
Agility: Tove  Rally: Betty C: Michael 

Ny C: Mette 

B: Anne 
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www.sparv.dk 

Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 

 

 

http://www.sparlim.dk
http://www.sparthy.dk
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Generalforsamling 2018 
 

Den nye formand, Betty Kristensen, takker formanden gennem 
18 år, Per Pinnerup, for sin lange og flotte tjeneste. 

Aftenen 
var præget 
af en god 
og positiv 
stemning, 
og  
højt  
humør 
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Den nye bestyrelse:  
Bagerst fra venstre: Jytte Pedersen, Tove Jensen, Leo Jepsen 
Forrest: Formand Betty Kristensen og Anne Olesen 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses andetsteds i bladet. 

Mon bestyrelsen skuer mon DcH Thyholms fremtid???? 
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Den første weekend i januar var der tra-
ditionen tro kurser for trænere i Tranum. 
Der var flere kurser at vælge imellem, 
og vi var 5 trænere fra Thyholm, der 
deltog. Helle og Lene var på klikkerkur-
sus, Mette var på ”Felt og præcision i 
lydighed for C og B”, og Betty og jeg 
havde valgt det kursus, der hed 
”hundens adfærd”. Her var Trine Sol-
berg instruktør, og hende havde jeg 
hørt om gennem Anne. Hun indfriede til 
fulde mine forventninger.  
Helle hentede mig fredag ved 17 tiden, 
vi havde aftalt at mødes med Betty, 
Mette og Birthe og spise på et pizzeria i 
Brovst, inden vi kunne indkvarteres i 
Tranum. Mette havde sin campingvogn 
med. Det er jo altid et problem for dem, 
der har hunde med, at de stakkels dyr 
skal sove i bilerne og natten. Det er alt-
så ofte meget koldt i januar måned, og 
trods uldtæpper og dyner kan det være 
svært for hundene at holde varmen. 
Derfor havde Mette valgt at tage cam-
pingvognen med, så hun og Dunja kun-
ne sove der. Helle og Lene havde Una 
og Sally med, men de trodsede kulden 
og sov i bilerne. Vi andre 
var så heldige at vi var 4 
om en 8 sengs stue, så vi 
havde det lunt og godt 
med masser af plads. 
Lørdagen startede med 
morgenmad kl 7.30, og kl 
8.30 var der velkomst og 
præsentation. Så gik kur-
serne i gang, vi startede 
med en god omgang teori. 
Det handlede om hun-
dens forståelsesramme, 
samarbejde og kontakt 
samt timing af belønning. 

Trine kørte i det hele taget meget på 
”rettidig belønning” som noget af det al-
lervigtigste i hundetræningen. Fra 11.15 
til 12.00 var vi ude. Dem, der havde 
hunde med, fik trænet dem, mens vi an-
dre prøvede at kloge i deres træning.  
Der var frokostpause fra 12.00-13.00, 
det er altid lækkert mad, vi får deroppe. 
Efter frokostpausen blev vi sendt ud i 
grupper, hvor vi snakkede om, hvad vi 
rent praktisk vil gøre på træningsplad-
sen. Så kom der nogle hundefører med 
deres hunde, og dem arbejdede grup-
perne så med. Det er altid spændende 
at prøve teorierne af, sommetider noget 
af en prøvelse, nogle af hundene er helt 
nye i træningsregi, og det er førerne jo 
så også. Det er ikke altid lige let at 
”sælge” vores ideer om træningen, spe-
cielt ikke til førere, der kommer med en 
fast overbevisning om, at hundetræning 
er et kæft-trit og retning program!! Men 
det lykkedes for os at få givet dem nog-
le gode ideer til positiv træning. Og vi 
kunne give Trine ret i, at rettidig beløn-
ning er meget svært, men også meget 
effektiv. 

Tranumkursus 2018 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Tranumkursus 2018  

Kl 16.30 sluttede vi for denne dag, nu 
ventede middagen og kammeratskabs-
aftenen. Det blev en dejlig aften, skøn 
mad og gode hundefolk at snakke med. 
Når man som jeg har været med i DcH 
i 40 år, kender man en del mennesker, 
og det er hyggeligt sammen at opfriske 
gamle minder, f. eks. om dengang Thy-
holm altid serverede stegte ål til kreds-
konkurrencerne.  
Synd, at DJ’en så spillede så højt, at 
man end ikke kunne snakke med side-
manden, men der blev heldigvis først 
spillet op ved 22.30 tiden, og så kunne 
vi gamle jo da gå i seng, vi skulle jo og-
så tidligt op om søndagen, der var mor-
genmad kl. 8.00 
Igen her startede vi med teori, inden vi 
kom ud, og fik lov til at arbejde med 
fremmede hunde og -førere. De hunde-
førere, der melder sig til at komme og 
få trænet på sådan et Tranumkursus, 
får virkeligt noget ud af det. Hver 
hund/fører har 4-5 uddannede trænere 
fra forskellige steder i kredsen, som er 
bare så klar til at afprøve det nyindlær-
te, til at undervise sig. Det er nok en 
længere køretur værd.  
Kurset sluttede af med teori om stress 
hos hunde. Det var meget interessant 
og noget, man skal tænke 
over, når man træner sit 
hold. Vi fik også nogle ide-
er til, hvordan man evt. 
kan afhjælpe stress hos 
hundene. 
Trine Solberg er en meget 
engageret og vidende in-
struktør, og hun formåede 
at holde os interesserede 
og årvågne, helt til afslut-
ningen. Jeg er taknemme-

lig for, at min klub fandt mig værdig til 
at få lov til at komme på så givtigt et 
kursus. 
Kl. 15.00 var der afslutning, og vi kun-
ne køre hjem, meget klogere, og meget 
trætte. En fantastisk weekend var forbi. 
Nu må vi prøve efter bedste evne at gi-
ve noget af det, vi lærte, videre til vores 
hundeførere. 
 

Af Hanne Kristiansen 

(Fortsat fra side 10) 
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TAK 

Tusind tak for opmærksomheden til min fødselsdag, 
 Tak til alle jer, der kom og gratulerede på dagen 

Man bliver altid lidt blød, når der er nogen, der gør noget ud af 
det og kommer med fanen  

 

http://www.frisorkappel.dk/
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Courthousedogs 

Vidste du........ 
 
At der findes "Courthouse dogs" - rets-
salshunde. 
Retsalshunde er et amerikansk fæno-
men. I USA skal børn, selv helt små 
børn, vidne i retssale. Og hvor svært 
må det ikke være for en lille pige på 7 
år, at gå ind i en retsal fyldt med frem-
mede mennesker og fortælle detaljeret  
om hvordan hendes far har mishandlet 
hende. Her kommer hunden ind i bille-
det, den ligger i vidneboksen. Måske 
må den ikke kunne ses, så kan hun 
smide skoene og kæle den med tæer-
ne. Det vigtigste er at den kan give lidt 
tryghed og stabilitet. Hun kan fortælle 
sin historie til den, og mentalt lukke af 
for resten af rummet, hvis situationen 
er for overvældende. Børnenes første 
møde med hunden vil typisk have væ-
ret hos en anklager, der skal få hele 
fortællingen ud af børnene. En ankla-
ger fortæller om en dreng, der slet ikke 
ville tale med hende. Men hunden gjor-
de ham tryg og til sidst fortalte han den 
hele sin historie og alle de svære hem-
meligheder. " Du er min bedste ven, du 
kender alle mine hemmeligheder, også 
alle dem ingen andre ved" sagde han 
senere til hunden. At få lov at bruge 
hundene har ikke været uden kamp. 
Mange forsvarsadvokater har været 
imod det. Deres argument er at deres 
klient ikke får en fair behandling når 
folk fatter sympati med barnet pga. af 
hunden. Og hunden vil gøre der lettere 
for barnet at lyve! Men modargumen-
ter, som at ingen hund kan instruerer 
et barn til at lyve, har vundet.  
I en sag hvor en lille pige skulle afhø-
res, havde forsvareren krævet at ingen 
kunne se hunden. Hunden lå, skjult af 

en skranke, ved pigens fødder. Hun 
kunne klappe og røre den under afhø-
ringen. Forsvareren krydsforhørte pi-
gen i 2 timer, kom endda til at vælte et 
glas vand ud over hunden. Hunden rør-
te sig ikke, og dommeren sagde bagef-
ter, at han ikke havde anet der var en 
hund. Den anklagede fik en livslang 
dom. 
 
( uddrag af en artikel i bladet Hundens 
Tarv nr. 29 august 2017 skrevet af Gre-
the Birkemark) 
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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 

Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

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

 

 

www.hvidbjergauto.dk 
 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 97 87 10 05 

Optometrist 
Peder Astrup 
Bremdalvej 24 

Bremdal 7600 Struer 
Tlf. 97 85 05 95 
Fax. 97 85 05 51 

http://www.kvv.dk
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Stemningsbilleder fra træningspladsen 
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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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Vandelkursus 2017 

Her er et lille eventyr skrevet på og om 
vores kursusuge på Vandel 2017 
 
I reservatets sydlige ende åndede alt 
fred og ro. Høvdingen "unge ørn" var 
ved at gå til ro. De skulle tidligt op næ-
ste dag. Ved sin side havde hun 
sit kæledyr "Cocodillen." Cocodillen var 
et helt specielt og unikt dyr. Stor som 
en bjørn, sort som natten, fregnet som 
Pippi, højlydt som en ulv og hurtig som 
en dille. 
Cocodille var god til at følge et spor og 
de havde slidt hele dagen for at finde 
føde. Ud over mark, over stok og sten. 
Men pludselig havde sporet taget be-
nene på nakken og var forsvundet. Så 
Cocodillen måtte nøjes med at spise 
græs den dag. Og Unge Ørn gik sulten 
og slukøret i seng. På de mere heldige 
dage fandt de små sorte tykke dyr. De 
var møre og saftige at spise. De kaldte 
dem "negerboller" selvom det vist nok 
var strafbart nu om dage.  
I den nordlige ende af reservatet boede 
”den gamle.” Gråt hår og gigt var iøjne-
faldende. I daglig tale hed hun "Perle" 
Hvorfor kunne ingen huske. Nogen 
mente, hun havde været smuk som 
ung, andre at hun klappede i som en 
østers. Perle havde også et lille kæ-
lekræ. Den hed ”Lille stjerne”, mest for-
di den havde en lille hvid plet på sit sor-
te bryst. Men navnet passede også fint 
når den bare var for dum og en ski-
despræller.  Så gik Perle med himmel-
vendte øjne og fik øje på stjerne. 
Tænkte. Ja ja små stjerneskud har jo 
også ret. 
 
Hvert år vandrer alle fra reservaterne 
ind til byen "Vandel" Her udveksler de 
oplevelser og gode råd.  Dyster, spiser 

og hygger sig. Hele ugen er spækket 
med sjove test og svær træning både 
af mennesker og deres pelspølser.  
Perle var draget tidligt af sted for at fin-
de et godt telt. Unge Ørn og Cocodillen 
ankom til samme telt og de to kampdyr 
vogtede over hver deres halvdel hele 
natten.  
 
Tidlig næste morgen var man i gang 
med det samme. 
Den første konkurrence hed ”hvem er 
hurtigst til at vaske sig, når der er 
laaanng kø ved vaskekarret”......senere 
blev den omdøbt til ”hvem lugter mest”. 
Efter morgenmad delte man sig i små 

(Fortsættes på side 19) 
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klynger, for at teste og træne forskellige 
ting.  
Sportræning  på "sortboller"  så ingen 
behøvede at leve af græs længere.  
Løb fremad uden mening, din høvding 
bliver så glad 
Kig op, din høvding er så smuk 
Kom her, din høvding føler sig ensom 
 
Midt på ugen var der en ekstra svær 
test. 
Pasning af syge og sårede personer. 
Her meldte Unge Ørn sig med det sam-
me som offer.  Hun løb straks ud og lod 
sig kvæste. Slæbte sig hjem. Perle gik 
på plejeopgaven med krum ryg (Den 
blev meget krum til sidst)  
Is på Ørnens hævelser og is i Ørnens 
mave (vanilje), forbinding, is, kaffe, 
kiks, og mere is. Pels og plejedyrene 
levede sig helt ind i rollen. De lagde sig 
begge på Unge Ørns leje og så hunde-
syge ud!  
Om aftenen var der sjove konkurrencer 
. 
Stammesange og kvæder sunget med 

hele og halve stemmer. 
Lær at tælle på plader og råb op hvis 
du tror du er god. Mange råbte Bongo 
eller sådan noget. Måske manglede de 
bare nogle trommer.  
Fredsdans og Den flotteste krigsma-
ling. Her vandt Unge Ørn med flere 
hundelængder. Fortjent! Hun brugte ti-
mer på at lægge ansigtet i de rette fol-
der og få farvepaletten til at spille. 
Øhh....Perle og sovedyrene?….De faldt 
vidst i søvn. 
 
Efter en uge var alle godt rustet til atter 
at komme hjem til de vilde klub- og 
jagtmarker.  
Cocodillen og Unge Ørn havde lært at 
finde "sortboller" og skulle ikke længere 
leve af græs.  
Perle havde sænket blikket og kigget 
på sin lille stjerne og opdaget...... "en 
HUND!"  
 
Hilsen fra Unge Ørn, Cocodillen, Perle 
og Lille Stjerne. ( Anne, Coco, Mette og 
Dunja) 

(Fortsat fra side 18) 
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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 90,50 

Benjamin Jepsen   77      

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

        

Michael Pedersen   89,75   122 114,65 122,35 

         

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

        

Lene Kjærgaard         

Kari Lousdal        110,15 

Anne Olesen 172,30 128,50 157,50 176,20 158 173 170 165,05 

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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Hund Klasse Fejl Tid Fejl ialt Placering 

Tove Jensen 
Abbi   

AG Begynder 15 108,71 15,00  

SP Begynder 20 123,31 41,31  

AG Åben    Disk 

SP Åben    Disk 

Lars Søgård 
Canutta  

AG Begynder 5 42,93 5,00  

SP Begynder 10 104,18 22,18  

AG Åben 5 38,18 5,00  

SP Åben 10 65,71 32,71  

Tove Jensen 
Ossi  

AG Øvet SEN 5 54,81 5,00  

SP Spring SEN 5 85,87 39,87  

Ag Åben 0 52,21 0,00  

SP Åben 5 76,46 33,46  

John Pinholt 
Schubert  

AG Øvet 0 40,28 0,00  

SP Øvet 0 36,46 0,00  

AG Åben    Disk 

SP Åben 5 43,06 5,00  

Thyholm 4/11 2017 Lokalkonkurrence 

Ag/Sp Begynder 
1. pl. Lars Søegaard/Canutta    
2. pl. Tove Jensen/Abbi 
 
Ag/Sp Øvet 
1. pl.  John Pinholt/Schubert 
2. pl.  Tove Jensen/Ossi 
 
Ag/Sp Åben 
1. pl. Lars Søegaard/Canutta 
2. pl.  John Pinholt/schubert 
3. pl.  Tove Jensen/Ossi 
4. pl.  Tove Jensen/Abbi 
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Rally konkurrrenceresultater 

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift:  Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point i klassen)  
    (I åben tæller alle point) 
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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 2018 

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 

Sidste tilmelding Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 16/02 Lø 03/03 Sydthy Agility 

Fr 23/02 Lø 10/03 Nibe C 

  Lø 17/03   DcH Landsmøde 

Fr 09/03 Lø 24/03 Nibe Rally+E max 14 

Fr 23/03 Lø 07/04 Vesthimmerland E 

Fr 30/03 Lø 14/04 Hjørring B+A+E 

Fr 06/04 Lø 21/04 
Vesthimmerland 

Nordfyn/Odense 

C+B+A 

Nordisk DM 21- 22/04 

Fr 13/04 Lø 28/04 Aalborg Agility 

Fr 20/04 Lø 05/05 
Lindholm 

Dronninglund 

C+B 

Agility 

Lø 21/04 Sø 06/05 Dronninglund Agility 

Ma 23/04 Ti  08/05 Støvring C drive inn aften 

Fr 11/05 Lø 26/05 Brønderslev C + B drive inn + rally 

Fr 25/05 Lø 09/06 Lindholm Arden Rally C + B 

Fr 08/06 Lø 23/06 Svenstrup C 

Lø 16/06 Sø 01/07 Hjørring Rally 

Fr 22/06 Lø 07/07 Sæby C+B+A 

To 19/07 Fr 03/08 Hjørring C aftenkonkurrence 

Fr 27/07 Lø 11/08 Hanherred C +Rally 

Fr 03/08 Lø 18/08 

Dronninglund 

Brønderslev 

Støvring 

Rally 

Agility 

C+B drive inn 

Fr 03/08 Sø 19/08 Brønderslev Agility 

On 08/08 To 23/08 Brønderslev C drive inn 

Fr 10/08 Lø 25/08 
Dronninglund 

Thisted 

Eliteturnering 

C+B+A 

Fr 17/08 Lø 01/09 
Aalborg 

Skagen 

Rally 

C+A+E 

Fr 24/08 Lø 08/09 Dronninglund C+B+A+E 

  21-22/09   DcH DM 2018 

Fr 21/09 Lø 06/10 Frederikshavn 
C+B max 25+A max 

15+E max 8 
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AKTIVITETSOVERSIGT  2018 

 
 

Dato: Emne: Tid: 

10/02 Opstart hvalpehold 13.00-14.00 

24/03 Sidste lørdagstræning 10.30-14.30 

02/04 Første mandagstræning 19.00 – 20.00 

03/04 Første tirsdagstræning 19.00 – 20.00 

04/04 Første onsdagstræning 19.00 – 20.00 

07/04 Venskabskonkurrence i Thisted Se opslag 

14/04 Lokalkonkurrence Se opslag 

28/04 Venskabskonkurrence i Han Herred Se opslag 

04/06 hvalpetest  

Tilgår Sommer fest i klubhuset Se opslag 

09/07 Sidste mandagstræning før ferien 19.00 – 20.00 

10/07 Sidste tirsdagstræning før ferien 19.00 – 20.00 

11/07 Sidste tirsdagstræning før ferien 19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie  

06/08 Første mandagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

07/08 Første tirsdagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

08/08 Første onsdagstræning efter ferien 19.00 – 20.00 

Tilgår Opstart hvalpehold 13.15 

15/09 Venskabskonkurrence på Thyholm Se opslag 

24/09 Sidste Mandagstræning 19.00 – 20.00 

25/09 Sidste tirsdagstræning 19.00 – 20.00 

26/09 Sidste Onsdagstræning 19.00 – 20.00 

06/10 Opstart af lørdagstræning 12.30 – 15.30 

27/10 Venskabskonkurrence i Sydthy Se opslag 

03/11 Fælles hundesjov, samt julefrokost Se opslag 

Tilgår hvalpetest Se opslag 

17-18/11 Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen) Se opslag 

08/12 Juleafslutning, derefter juleferie Se opslag 

 
2018   

08/01 BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT via bank/se hjemmesiden) 

05/01 Opstart efter ferien. 12.30 – 16.00 

05-06/01 Tranum kursus0 Se opslag 

24/01 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 

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. 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 


