
 
41. årgang April. 2018 
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Konkurrenceudvalg Lydighed:   
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Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 
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Medieudvalg      

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
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gmail.com 

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

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 
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Jytte Pedersen Østerbrogade 19 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Gitte Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 97878183  

4 Referat Bestyrelsesmøde 5/3 

6 Referat Bestyrelsesmøde 12/4 

9 Himmerlandsgården 2018 

10 Aggressionsproblemer 

12 Liv´s første konkurrence 

16 Monty´s første konkurrence 

18 Stemningsbilleder fra lokalk. 

20 Resultater Lydighed. 

21 Resultater lokalkonkurrence 14/4  

22 Sommerfest indbydelse 

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. 5/3 2018 hos Anne 

Til stede var: Betty, Jytte og Anne 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 1/2 2018 hos Betty  
Referat underskrevet og godkendt. 
 
2. Siden sidst 
Annoncetegning, medlemskontingent 
betalt og opstart af hvalpehold. 
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 
Conventus er et program, der sletter 
gamle medlemmer, alt efter hvornår 
man ønsker det. 
Det er nu muligt at lave en samarbejds-
aftale mellem Kingsmoor og lokalfor-
eningerne angående fordele for lokal-
foreningens frivillige og mulighed for 
foredrag med tilbud til medlemmerne. 
Rallyudvalget søger nyt medlem.  
Der er få ændringer i rallyreglementet. 
2 dommere fra DcH og 2 fra DKK skal 
kigge øvelsesbeskrivelserne igennem 
og lave udkast til nye øvelser. 
Der er manglende konkurrencer i A og 
E, og også mange hundeførere der 
melder sig til, men så melder fra i sid-
ste øjeblik, så andre hundeførere ikke 
kan nå at melde sig til konkurrencerne.   
Dommerudvalget opfordrer lokalfor-
eningerne til at finde nogle medlemmer, 
som kunne tænke sig at ”snuse” til det 
at være dommer. F.eks. kunne de blive 
skrivere på et dommerhold.  
Kreds 1 har været nødsaget til at sige 
nej til nordisk i år, da det ikke var muligt 
at finde lokalforeninger, der ville afhol-

de det. I 2019 skal Kreds 1 afvikle kon-
kurrencen igen, og kredsen forsøge at 
finde en eller to lokalforeninger, som vil 
afvikle konkurrencen.  
Der foreslås uændret kontingent til 
landsforeningen.  
Der er forskel på DcH bladet på hjem-
mesiden og det på print. Der foreslås at 
gøre link i bladet aktive på hjemmesi-
den.  
Der er pt. 13 konsulenter i kreds 1.  
Der er blevet talt om efteruddannelse 
for kredskonsulenter, og hvilke emner 
og instruktører der skal med. 
Øland meldt ud af DcH da de ingen 
trænere havde, kun havde 4 hundefø-
rere og formanden var syg. 
Hasselager er ekskluderet af DcH, da 
de havde et hvalpehold på privat basis 
med uddannede trænere fra DcH. 
Kontingent nedsættes til kredsen fra 
165 til 125 fra 2019. 
VIP-arrangementer blev efterlyst. 
Kredsbestyrelsen vil se nærmere på 
det. 
Naturmøde i Hjørring 24-25. maj.  
Søge friluftsrådet til penge om private 
arrangementer. 
Landsmøde den 17. marts 2019. Betty 
og Anne deltager. Der er fundet en evt. 
næstformand.  
Åkirkeby på Bornholm er ny klub i 
kreds 6. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet gennemgået og godkendt.  

(Fortsættes på side 5) 

Støt vore annoncører de 
støtter os 
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5. Annoncetegning status 
OK 
 
6. Lokalkonkurrence 14. april 2018 
Anne laver indbydelse og tager imod 
tilmelding til lydighed. 
Betty tager kontakt til dommer i rally. 
Jytte tager kontakt til Peter. 
Menu: Svensk pølseret.  
 
7. Nyt til /fra husudvalget 
Toilettet er frosset.  
Søge om hjælp til taget fra Jem & Fix – 
Betty tager det med til møde i husud-
valget. 
 

8. Næste måned + evt. pr, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Lokalkonkurrence den 14. april. 
 
9. Eventuelt 
5 stk. gavekort til Lilleriscenteret. 1 af 
gavekortene går til Facebookkonkur-
rence. 
Hundemassage – En dyrlæge kommer 
og underviser hundeførerne til at give 
hundemassage.  
DcH skriver ikke i stambogen, så det 
kan bruges i DKK regi.   
De medlemmer vi ikke ser, som stadig 
bruger træningspladsen, skal vi også 
tjekke vaccination og forsikringer på. 
 

(Fortsat fra side 4) 

DEN NYE BESTYRELSE 2018 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 12/4 2018 hos Tove 

Til stede var: Betty, Leo, Tove, Jytte og 
Anne 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 5/3 2018 hos Anne  
Referat underskrevet og godkendt.  
 
2. Siden sidst 
Landsmøde, Michael har været til ven-
skabsdyst i Thisted. 
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 
Agria har sponsoreret jakker og veste 
til landsforeningens dommere, konsu-
lenter, kredsinstruktører og udvalg. Der 
kan fås mærker med Agrias navn og 
logo, som kan stryges på tøjet.  
På landsmødet blev der med meget 
stort flertal vedtaget nye vedtægter for 
DcH, og disse gælder fra den 18. marts 
2018, og kan kun ændres på landsmø-
der. Også for lokalforeningerne er der 
vedtaget nye vedtægter, disse er med 
understregninger, og skal på førstkom-
mende generalforsamling være med i 
egne vedtægter, så alle er opdateret.  
Der kommer en nye DcH håndbog, og 
skulle gerne ligge klar i løbet af maj 
måned. Heri kan de nye vedtægter og-
så læses. Bliver kun udsendt digitalt.  
På landsmødet under eventuelt blev 
der også diskuteret A og E- hunde til-
melding til landsdækkende konkurren-
cer. Det er svært at få en plads, og 
kræver meget af hundeførerne. Dette 
emne bliver der taget fat på. 
En ny hundesport er på vej til Dan-
mark. Det hedder K9 Biathlon, og er en 
slags terrænløb med forhindringer, hvor 
man løber sammen med sin hund. 
DcH-Shoppen: Ved køb over 399 kr. er 
det gebyrfrit, ved køb over 799 kr. er 
det også fragtfrit, og ved køb over 1999 
kr. får man 10% rabat på hele ordren. 
DcH online beder om at medlemmer 

opdaterer deres profiler på DcH online 
med hundens ID-nummer og eventuelt 
stambogsnummer. 
DcH Øland er lukket. 
Faldelende medlemstal kommer fra 
DcH Færøerne, der er udmeldt. Det er 
meget vigtigt, at medlemmer fra lukke-
de foreninger henvises til andre DcH 
foreninger.  
Fra DcH Lindholm blev der fremlagt at 
nedsætte kredskontingentet for 2019 til 
125 kr., og dette blev vedtaget.  
Ønske om at genoptage VIP- arrange-
menter. Bestyrelsen arbejder videre 
med dette.  
Tilfredshed med den ændrede form for 
bespisning, som gentages fremover.  
VIP- arrangement blev drøftet. Der ar-
bejdes mod et arrangement sidst på 
året. 
Dorthe Ellegaard blev valgt som for-
mand for Nordisk Udvalg på landsmø-
det.  
Claus Dalsgaard arbejder på at finde 
en arrangør i kreds 1 til at afholde DM i 
nordisk i 2019.  
Der er tegnet forsikringer for 1 år. Der 
er stor udfordring med, at der sker 
mange skader ude i lokalforeningerne, 
og det kan ende med, at DcH fremover 
ikke kan tegne den.  
Præsentation af valgte udvalgsfor-
mænd og valg af udvalgsmedlemmer: 
BHU: Morten Jensen, Børge Pedersen, 
Ulla Schmidt og Berit Kristensen 
Nordisk: Dorthe Ellegaard, Kirsten 
Christoffersen, Anne Daugaard og Mi-
chael Thygesen 
Dommer: Thomas Ryhave, Klaus Krog, 
Ole Suurland og Ulla Pedersen 
Konsulent: Janna Juhler, Lene Bentzen 
og Dorthe Sibbesen 
Ungdom: Julie Koed Aasted, Anne Bak 
Olesen og Christine Mose Iversen. Ce-

(Fortsættes på side 8) 
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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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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 12/4 2018 hos Tove 

cilie Hvid Arensbach ønsker også at bli-
ve medlem af udvalget, så snart hun er 
medlem af DcH. 
Eftersøgning: Olav Møller, Brian Jen-
sen og Connie Kisselhegn.  
Opfølgning på Landsmødet: Lokalet 
var for lille.  
Stemmeseddels procedure blev gen-
nemgået, da det gav problemer i år.  
Agriakurserne diskuteret. Der er blevet 
nedsat en gruppe til at arbejde med op-
læg til kurserne.  
Ungdomsudvalget har flere gode idéer, 
de vil arbejde videre med.  
Initiativfonden er aktiv igen. 
Der bliver lavet en ”Tal pænt” kampag-
ne. 
Friluftsrådet har lagt deres tilskuds-
struktur om, så DcH vil de næste 5 år 
stige i det tilskud.  
På Landsmødet blev der også valgt en 
næstformand og ny landskasserer i 
form af Linda Lundh og Stella Egholm 
Jensen.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet gennemgået og godkendt.  
 

5. Annoncetegning status 
Godkendt.  
 
6. Lokalkonkurrence 14. april 2018 
Maden er lavet, og huset er rengjort.   
 
7. Nyt til /fra husudvalget 
Nyt tag til terrassen. 
Grus til vejen. 
Censor til lys udenfor. 
Græsslåning.  
 
8. Næste måned + evt. pr, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Invitation til sommerfest d. 23/6 kl. 
18:30. 

 
9. Eventuelt 
Svømmegavekort udtrækkes til lokal-
konkurrencen. 
Årets DcH’er skal måske laves om. El-
ler eventuelt ændres til noget andet. 
Hunde i klubhuset. Kort snor når man 
er til træning, så vi undgår klumpsam-
men. 

(Fortsat fra side 6) 

SmS fra Lene: 
”Det hævner sig at prøve at være ung med de unge. Gajs er ret stivbenet efter at 
hun stædigt forsøgte at løbe (meget) stærkt sammen med Sally og Una.” 
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Himmerlandsgården 2018 

Solskin, ny udsprungne træer og tu-
sindvis af anemoner. Himmerland tog 
imod os med al sin pragt. Foran os lå 
Store Bededagsferien og 3 kursusdage 
på Himmerlandsgården. 185 hunde 
med førere, 50 campingvogne, telte 
mm. Mange havde lejet sommerhuse, 
nogle sov på værelserne. Der var et 
væld af forskellige hold, feks. rally, ly-
dighed, agility, spor, adfærd og færd-
selsprøve.  
Dunja og jeg havde valgt 
"klikkertræning begynder".  Det var et 
lille hold på 6 hunde i alderen 4 mdr til 
8 år. Vores dygtige instruktør Ulla Pe-
dersen fra Canis havde et godt tag på 
hver hund og hundefører. Dunja var 
heldigvis i godt humør og knoklede 
med sine opgaver. En af øvelserne var 
at driple med en bold med snuden. Det 
er nu meget nemmere med poten syn-
tes Dunja. Så måtte jeg holde bolden oppe i hånden så det blev sværere at 

sætte poten på og mere ligetil med 
snuden. Vi arbejde også med almindeli-
ge øvelser som sid, stå og dæk. Rally-
øvelsen "bakke væk fra fører" brugte 
Dunja og jeg en del tid på ( igen, igen ) 
men det gik faktisk helt godt, så jeg 
tænker der er lys forude. 
Søndag eftermiddag var vi trætte og 
godt brugte. Jeg drog hjem med et smil 
på læben, fyldt op med viden og gode 
idéer til forsat træning med vovsen.  
Det var ikke første gang jeg var på 
Himmerlandsgården og det bliver be-
stemt heller ikke sidste gang. Så til dig 
der sidder og læser dette..... overvej at 
tage med til næste år.  
 

Sæt X  
Samme tid og samme sted.  
Storebededagsferien 2019.  

 
 

Mette  og Dunja 
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Nogle hunde udvikler problemer med 
aggression over for hunde eller menne-
sker, mens andre hunde ikke gør – og 
sådanne problemer kan lægge store 
begrænsninger på både hund og ejers 
livskvalitet, og sætte andre hunde og 
mennesker i fare. 
Men hvorfor udvikler hunde aggressi-
on? Ofte kan problemerne kobles sam-
men med en eller flere dårlige oplevel-
ser, men mekanismen bag aggressio-
nen er formentlig ikke så lige til. Indivi-
duelle forskelle i hundenes hormonba-
lancer er en af de ting forskere på om-
rådet mener, kan afgøre hvorvidt en 
dårlig oplevelse kan ende i aggressi-
onsproblemer eller ej. Indtil nu har 
forskningen primært beskæftiget sig 
med hormonerne testosteron og seroto-
nin. Testosteron er det hanlige kønshor-
mon, mens serotonin, blandt meget an-
det, er koblet til følelsen af lykke. 
Det er dog muligt at de ikke er de ene-

ste hormoner man bør kigge på, når 
man skal forstå den aggressive adfærd. 
Et forskerhold fra Universitet i Arizona, 
peger på to andre hormoner som vigti-
ge brikker i puslespillet – det er hormo-
nerne oxytocin og vasopressin. 
Oxytocin kaldes populært for 
”kærlighedshormonet” og har en vigtig 
rolle i fødslen og efterfølgende i mode-
rens pleje af afkommet. Det spiller også 
en rolle, når både dyr og mennesker 
skaber positive kontakter med andre. 
Har vi fysisk kontakt med én vi holder 
af, stiger niveauet af hormonet i vores 
blod. 
Vasopressin har lidt den modsatte ef-
fekt. Ud over at have mange andre 
funktioner i kroppen, så har forskningen 
vist en kobling mellem hormonet og ag-
gressionsproblemer hos mennesker – 
og nu har de amerikanske forskere fra 
Arizona fundet en lignende sammen-

(Fortsættes på side 14) 

Nogle hunde udvikler problemer med aggression ….. 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Jeg har været til min første konkurren-

ce. Det var sjovt. Det startede i hvert 

fald godt. Min “mor” kørte til Lyngs og 

damerne startede med kaffe og rund-

stykker. Imens viste Tarzan og Fran-

kenstein mig, hvordan de boede både 

ude og inde. Også alt deres legetøj 

men det måtte jeg ikke røre. Da vi 

skulle til at køre skulle de ikke med. 

”De skal passe på huset” sagde Han-

ne. Så jeg fik lov til at være i deres bur. 

En stor flot lejlighed med indlagt vand 

og udsigt. Så kørte vi i lang tid og plud-

selig sagde Hanne: ”Hvad er det for en 

torsk, der holder der lige midt på vejen - 

vi må bare udenom.” Vi fandt Michael, 

men han var næsten færdig, manglede 

bare de sidste 2 øvelser. Så dukkede 

Abbi og hendes “ mor” op. Det var hen-

de, der var torsken. Abbi og jeg spurgte 

Siki om hun var nervøs, men hun sagde 

”Vi har styr på det”. Så skulle Siki på 

banen. Michael sagde goddag til dom-

meren, men han så slet ikke, han havde 

Siki med. De skulle bare gå lidt rundt. 

Michael var lidt langsom til start, men 

så gik det meget bedre. Da de skulle 

løbe var det bare så flot. Abbi og jeg 

syntes det så godt ud. Så skulle de til 

det jeg elsker. Spring - op – ned - og op 

igen. Siki kan også godt lide det, det 

kunne jeg se. Så skulle Michael snakke 

med ham manden igen. ”Nu må han da 

få øje på Siki og give hende et lille klap” 

tænkte jeg, men nej det var bare ud af 

banen. Så skulle vi vente igen, og jeg 

kom i min nye lejlighed og med bag-

klappen oppe var der en kanon udsigt til 

mange vovser, som gik forbi. Så kørte 

vi hjem til Tarzan og Frankenstein igen. 

Jeg ville fortælle dem om den gode dag 

jeg havde haft, men det gad de ikke hø-

re på. De sagde bare “Nå som om det 

er no get, vi har da selv været til mange 

konkurrencer”, men for en lille hund 

som mig var det noget stort.  

 

Et lille vov fra LIV. 

Liv til sin første konkurrence 
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Liv til sin første konkurrence 

http://www.frisorkappel.dk/
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hæng hos hunde. Ud fra et nyt studie, 
hvis resultater blev udgivet i slutningen 
af sidste år, mener de nemlig at have 
vist, at hunde, der typisk reagerer med 
aggression når de bliver presset, ofte 
har et højere niveau af vasopressin 
end hunde, der typisk ikke reagerer 
med aggression.  
Holdet undersøgte også en gruppe af 
servicehunde, der er avlet til at have et 
særligt lavt aggressionsniveau – en 
egenskab nødvendig i deres arbejds-
funktion. Når holdet målte deres hor-
monniveauer, så de her det modsatte 
billede. Hundene havde nemlig et høje-
re niveau af hormonet oxytocin, set i 
forhold til vasopresson, end andre hun-
de. 
Hormonerne, som forskerne undersøg-
te, ser altså ud til at have modsatrette-
de effekter – øget vasopressin ses hos 
hunde med aggressionsproblemer, 
mens et højere niveau af oxytocin ses 
hos hunde med en lav tendens til ag-
gression. 
Hos mennesker har regulering af oxy-
tocin længe være brugt til at behandle 
en lang række problemer, herunder 
blandt andet skizofreni, autisme og 
posttraumatisk stress, og forskerne 
mener derfor at man bør undersøge 
hvordan lignende behandling kan bi-
drage til håndteringen af aggressions-
problemer hos hunde. 
Det er dog ikke kun gennem medicine-
ring, at oxytocinniveauet kan påvirkes. 
Tidligere studier har nemlig vist at hun-
des niveau af hormonet stiger, når de 

oplever positiv kontakt med mennesker 
– og heldigvis for os, gælder det også 
for vores niveau af hormonet, når vi har 
kontakt med vores firbenede venner. 
Så, husker man at få kælet med og 
klappet sin hund, så kan det altså være 
at det hjælper begge parter til at få en 
mere rolig og behagelig hverdag. 
 
KILDER: 
University of Arizona. "The hormone 
that could be making your dog aggres-
sive discovered." ScienceDaily, 27 
September 2017.  
Evan L. MacLean, Laurence R. Ges-
quiere, Margaret E. Gruen, Barbara L. 
Sherman, W. Lance Martin, C. Sue 
Carter. Endogenous Oxytocin, Vaso-
pressin, and Aggression in Domestic 
gs. Frontiers in Psychology, 2017; 8 
 

(Fortsat fra side 10) 
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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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Monty, og jeg, var den 24. april med til 
vores første konkurrence ved DCH Thy-
holm.  
Vi har været meget spændte, og har op 
til trænet meget for at blive klar. For 
hold da op, hvor er det ikke lige nemt 
altid!  
De timer der er gået med at råbe: 
”Spring – tilbage spring”, ude i skoven, 
har føltes uendelige! Hunden syntes for 
øvrigt også det var meget nemmere at 
rende omkring springet; ”kan du dog ik-
ke se menneske, at den her vej er me-
get hurtigere”? 
Leverpostej bøtter er kastet i et væk, for 
at hive en nogenlunde anstændig 
”apport” ud af hunden, - den venter vi 
dog stadig på kommer.  
Pludselig står man der på dagen, og fø-
ler sig en kende overvældet af alt det, 
man selv syntes man burde kunne. Med 
hunden der, for øvrigt, var mere forel-
sket i de rare dommere, end i ”hende 
der mennesket, der vil have mig til alt 
muligt”. 
Lige da nåede man at tænke: ”hvad er 
det dog jeg har rodet os ud i”? 

Men, men… Det hele gik jo alligevel! 
For med så skønne hundemennesker, 
som dem man kan finde på Thyholm 
var den første konkurrence, så at sige, 
ingen sag.  
Rådene, og ideerne stod i kø. Alle de 
dygtige trænere fortalte (for 117 gang) 
at: ”alting nok skulle gå”, og ”bare husk 
sådan, og sådan”. Konkurrenterne delte 
ud af erfaringer, - det viste sig faktisk at 
deres hunde har haft samme ideer, om-
kring ”et godt spring”, som ens egen 
hund (ja… hvem skulle tro det?).   
Derudover gav de gode dommere ”tips 
og tricks” til næste gang, og det virkede 
ovenikøbet som om de var ligeså impo-
nerede over det perfekte spring som 
hunden ”vupti”, på dagen præsterede, 
som man selv var! 
Alt i alt, var det en rigtig skøn dag. Vej-
ret var fantastisk, maden var god, stem-
ningen var høj, og læring var der super 
meget af. 
Vi vil helt sikkert gerne med igen!  
Mange glade hunde hilsner (nu) 
”springekspert”  

Monty, og Sanne.  
 

Den første konkurrence.  
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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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Glimt fra lokalkonkurrence april 2018 
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Resultater fra konkurrencer 

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

T
h

is
te

d
 d

. 7
/4

 

T
h

y
h

o
lm

 L
o

k
a

l d
. 

1
4

/4
 

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

  

Sanne Kjær  69 

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

  

Michael Pedersen 116,80 119,75 

Mette Olesen  82,65 

Benjamin Jepsen  45 
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Hundefører/Hund Klasse Fejl Tid Fejl 
ialt 

Placering 

      

      

Lars Søgård/Canutta AG Begynder      10      47,50     10,00  

 SP Begynder       0      37,25       0,00      1.pl 

 AG Åben      10      44,40     10,00  

 SP Åben      10      40,28      10  

      

      

Tove Jensen/Abbi AG Begynder      5      76,18      5,00      1.pl 

 SP Begynder      0      52,03      0,00  

 Ag Åben      5      55,00      5,00  

 SP Åben    D 

      

Mathilde Hede-
gård/Bertha 

AG Begynder    MBT 

 SP Begynder      5      39,15      5,00  

 AG Åben    D 

 SP Åben    D 

      

SAMLET PÅ DAGEN      

      

Lars Søgård/Canutta       20      84,74      20      1.pl 

Tove Jensen/Abbi      

Mathilde Hede-
gård/Bertha 

     

      

Thyholm 14/4 2018 Lokalkonkurrence 
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Så er der sommerfest i klubben ☺ 
 

Hvornår? Lørdag d. 23/6 klokken 18.30 
Hvor? I DcH Thyholms klubhus 

Menu? Grillmad  
Pris? 125 kr. 

 

Vi sørger for bål og masser af god stemning ☺  
Mød op med godt humør og få en hyggelig aften! 

 

Sidste tilmelding d. 13/6 
 

Festglade hilsner  
Bestyrelsen 



23 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

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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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 

    



    
A
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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 


