
 
42. årgang juli. 2019 

De dygtige hundeførere på begynderholdet 
Stort tillykke til Frank, 1. Plads, Freja, 2. Plads og Knud Erik, 3. Plads 
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Kantineudvalg:      

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 
@gmail.com 

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ hot-
mail.com  

Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus:    

Michael Pedersen Venusvej 9b 7790 Thyholm 29360313 
michaelponde-
rup@hotmail.com 

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
zaraste-
rix@gmail.com 

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350 yrlyngs@hotmail 

Lars Søegaard  Nylandsvej 9 7790 Thyholm 22532999  
larspsoe-
gaard@gmail.com  

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 
@gmail.com 

Næstformand:     

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Sekretær:      

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

Kasserer:      

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 
Boddum 
@mail.tele.dk 

Ordstyrer:      

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Lene Kjærgaard     60930558  
lene.dch 
@gmail.com 

1. og 2. suppleant:      

Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 . 

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350  

Træningslederformand og tillidsmand   

Leo Skibbild Jepsen Mellemvej 5 7790 Thyholm 61661991  leosj34@gmail.com 

Suppleant:      

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

mailto:larspsoegaard@gmail.com
mailto:larspsoegaard@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.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@ 
privat.dk 

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 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 leosj34@gmail.com 

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

Gro Kannelønning Nylandsvej 9 7790 Thyholm 42226182 gro1981@gmail.com  

Arrangementsudvalg   

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

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Gitte Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 97878183  

4 Gaia’s brevkasse 

6 Referat bestyrelsesmøde marts 

9 Referat bestyrelsesmøde april  

12 Referat bestyrelsesmøde maj 

13 Lene og Buddy til Rally 

16 Det Limbiske system  

18 Skønne hvalpe 

19 Lykken er … 

20 Aktivering af hunde 

21 Kunstnerportræt 

22 Mette og Anne til konkurrencer :) 

23 Hvalpetest - glimt 

24 Tak for hjælpen - DCH-skoven 

26 Et digt ! 

28 Resultater Lydighed 

30 Resultater Rally  

27 Konkurrencedatoer 2019 

28 Kalender 

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 

mailto:gro1981@gmail.com
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

Endnu et råb om hjælp til Gaias brevkasse. 

 

Hej Jeg er en lille pige på næsten 2 år. Jeg 
har et problem med min ejer. Hun er bare alt 
for utålmodig når hun kalder på mig første 
gang og jeg måske lige er ved at lugte til no-
get så tænker jeg rolig nu. Ved det andet kald 
har hun en ny stemme på sådan lidt panikag-
tig. Jeg ved godt at hendes forrige hund blev 
kørt ned men det kan jeg jo ikke gøre for. 
Dunja og Smillas ejer siger også at hendes 
stemme forandre sig. Nu kommer mit problem 
så HUN VIL HAVE EN FLØJTE. Er det noget 
du har erfaring med eller nogle af dine ven-
ner? Jeg mener nu bare tag det rolig jeg løber 
jo ikke væk. Jeg bliver da også bedre dag for 
dag. Kommer du 
eller din søster al-

tid med det samme når der bliver kaldt ? Håber du 
kan give min ejer lidt hjælp.  

Snude kys fra Liv.  

 

 

Kære Liv. 

Mange tak for dit brev Liv. Du har god grund til at væ-
re urolig, for der er mange ting på spil her. Men du vi-
ser din klogskab ved at spørge en utrolig klog hund. 

En fløjte.. Absolut nej!! Dels er det farligt for din ejer 
(hun kan synke den) og dels er det jo egentlig ikke 
det det drejer sig om her. Hun må lære at forstå at du 
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kommer så hurtigt du kan. Nogen gange 
har du bare lige noget du skal først. Jeg 
kan fortælle dig at den slags "træning" 
tager lang tid. Jeg vil give dig følgende 
råd, som virkede for mig. Du er nødt til 
at gradvist øge tiden der går, før du 
kommer tilbage. Ellers opdager hun 
det.. Og engang imellem skal du komme 
med det samme. Det vil få hende til at 
slappe af, og på sigt give dig længere 
"snor" mht til hvor lang tid du kan tillade 
dig at vente. 

Min søster Sally og jeg har styr på hvor-
dan man gør, og vi bestemmer selv 
hvornår vi kommer. Det går fint, når ba-
re man husker at komme hurtigt ind 
imellem.. Det tager tid og tålmodighed 
at træne sin ejer, og de er ikke lige god 
til alting. Det hjælper også at putte sig 
kærligt ind til sin ejer engang imellem. 
Det sætter point ind på kontoen, og 
menneskerne elsker det. 

Sååå.. Tålmodighed med din ejer, og 
skulle hun købe en fløjte, så sig til. Den 
får jeg til at forsvinde på nul komma dut! 

Go træning og op med snuden. 
 

 

 

 

Husk!! 

Gaia`s brevkasse er altid åben 
for enhver der går med proble-

mer de ikke kan klare selv. 

Hvem ka` Gaia ka` 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 7/3 2019 hos Tove Jensen 

Til stede var: Betty Kristensen, Tove 
Jensen, Jytte Pedersen, Lene Kjær-
gård, Mette Olesen (kasserer) og An-
ne Olesen.  
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 14/2 2019 hos Jytte Peder-
sen   
Referat underskrevet og godkendt.  
2. Siden sidst 
Hvalpeholdet er kommet godt i gang, 
og der er yderligere kommet 1 til. Bør-
neattest er set og godkendt.  
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 
Sydthy vil gerne afholde DM i 2020. 
Hovedbestyrelsen foreslår, at Lands-
kassereren skal honoreres med 8125 
kr. om måneden, og at Landskassere-
ren frikøbes ekstra antal dage i 2019 
til indkøring af nyt regnskabssystem. 
Tilmed har HB undersøgt, hvad prisen 
vil være hos et revisionsfirma. Her er 
prisen 97.500 kr. DcH Broager har og-
så sendt 1 forslag angående honore-
ring af Landskassereren. Der skal 
stemmes om det til Landsmødet.  
Initiativfonden har et ændringsforslag. 
De foreslår, at hvis en lokalforening 
går i opløsning, skal den eventuelle 
formue tilfælde DcHs initiativ fond 
fremfor Landsforeningen.  
Der er ønsker om at Nosework bliver 
en del af DcHs program. 
Initiativfonden ønsker synliggørelse 
ved at de, der har søgt om hjælp i IF, 
vil skrive om det, og hvad det har be-
tydet for dem.  
HB har stillet forslag om, at IF og Jubi-
læumsfonden deler JF’s 5% af DcH 
Danmarks evt. overskud for at sikre at 
alle de midler der er i IF hovedsage-
ligt, kun går til lokalforeningerne. Det-
te skal der stemmes om til Landsmø-

det.  
Ungdomsudvalget har ønske om ung-
domsoverbygning/-kurser. I øjeblikket 
er det en arbejdsopgave for udvalget i 
samarbejde med Uddannelsesudval-
get at være ansvarlig for uddannelse 
og efteruddannelse af ungdomstræne-
re og ungdomskonsulenter i DcH. 
Der kommer en ny folder i Ungdoms-
udvalget, så der ikke står datoer, men 
i stedet bliver der henvist til Facebook, 
hjemmesiden osv.  
Ungdomsudvalget undersøger mulig-
heden for at lave en opvisning til DM, 
og hører nogle klubber, om de kunne 
være interesseret. 
Alle officielle dokumenter og oriente-
ringer samt ændringer til disse skal 
sendes til hovedbestyrelsen inden ud-
sendelse til orientering. 
Annette Lunau er blevet kontaktet af 
et firma, som ønsker at sende hus-
standsomdelte blade ud med indhold 
om hunde, der ønsker at samarbejde 
med DcH. Jan kontakter firmaet.  
Alt Agria tøj er sendt ud, så nu mang-
ler kun det til nye dommere m.fl.  
Initiativfonden ønsker at blive en selv-
stændig juridisk enhed uden for DcH 
og med eget CVR-nummer. HB går 
ikke ind for dette. 
Landsmøde afholdes på Vejen Busi-
ness College.  
Der mangles kandidater til rally- og 
uddannelsesudvalget.  
Mulighed for at være med i Friluftsli-
vets telt på Naturmødet i 2019. 
Agilityudvalget har bedt om at ændre 
tiden i konkurrencerne, så lidt flere 
kan nå tidsgrænsen. Godkendt af HB. 
Der har været protest fra en dommer 
under DM 2018, som udvalget ikke 
har svaret på. Udvalget skal sende et 

(Fortsættes på side 8) 
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svar. 
Rallyudvalget: Der har været samar-
bejdsproblemer mellem DKK og DcH 
angående de nye rallyøvelser. DcH har 
valgt at arbejde selvstændigt i forbindel-
se med det nye regelsæt med begræn-
set samarbejde med DKK. 
Redaktionen: Udgivelsen af blad nr. 6 i 
2019 forsøges flyttes, så det udkommer 
de sidste dage i november.  
Ungdomsudvalget deltager på Himmer-
landsgården med et hold for unge.  
Landsforeningen har taget et nyt regn-
skabssystem i brug, og der nedsættes 
en arbejdsgruppe med henblik på at 
indføre det i lokalforeningerne også. 
Det forventes at Landsforeningen beta-
ler alle udgifter i forbindelse med ibrug-
tagning og drift af systemet.  
Nye lokalforeningsvedtægter skal ind-
sendes til Landssekretariatet og kreds-
formanden. 
Grundtræner 2019 opstartet. 
Vi kommer til at mangle kredsinstruktø-
rer i 2020. Det bevirker, at udgifterne 
forøges, når der skal hentes instruktø-
rer udenfor kredsen. Der var enighed 
om at evt. merudgifter blev dækket soli-
darisk over kredskontingentet af lokal-
foreningerne i DcH Kreds 1.  
Kontingent 2020 er vedtaget uændret 
på 125 kr.  
Kredsformand i Kreds 1: Christian 
Ravn, DcH Løgstør. 
Næstformand/sekretær: Jannie Chri-
stensen, DcH Brønderslev.  
Suppleant: Peder Søndergaard, DcH 
Lindholm. 
Kredsens medlem til Landsforeningens 
Ordensudvalg: Michael Brandenhoff, 
DcH Sæby. 
Medlem til initiativfondens bestyrelse: 
Peder Søndergaard, DcH Lindholm. 
Valg af udvalgsformænd: Morten Jen-
sen, DcH Dronninglund – Formand for 
kredsens Uddannelsesudvalg. 

Formand for kredsens Konkurrenceud-
valg: Jens Rosendahl, DcH Arden. 
Valg af Revisor 1: Ann Skindbjerg, DcH 
Dronninglund. 
Valg af revisorsuppleant 1.: Irma Lahr-
mann, DcH Nibe. 
Konkurrencer på DcH-online er OK, 
men deadline for tilmelding er aftalt til 
15 dage før konkurrencedagen.  
Dommermangel i Kreds 1. 
Den 27-28/4 er der Nordisk DM i Hjør-
ring.  
Kredsformanden takkede for valget og 
glædede sig til det videre arbejde, og 
ønsker at besøge alle lokalforeninger.  
HB vil prøve at lave en ny type nyheds-
breve med nyheder fra landsforeningen.  
Webshoppen er flyttet til Rønde og Ru-
by i Auning. Webshoppen fungerer som 
før, så brugerne burde ikke mærke til 
det.  
Muligheden for at en lokalforening kan 
have sekundære medlemmer, dvs. 2 
medlemmer på ét medlemsnummer, er 
gledet ud af vedtægterne. Der er lokal-
foreninger, der har efterspurgt dette, så 
HB har indført det som en administrativ 
tilføjelse til orientering nr. 1 i håndbo-
gen.  
Et sekundært medlem er ægtefælle el-
ler samlever til et DcH-medlem og kan 
træne hunden, når det primære medlem 
f.eks. er bortrejst. Ved at registrere æg-
tefællen som sekundært medlem er 
vedkommende også forsikringsdækket. 
HB har fået en henvendelse fra en jæ-
ger, som gentagne gange har oplevet, 
at DcH-medlemmer har trænet i et 
skovområde på samme tid, som dette 
område har været reserveret af jægere. 
Derfor bedes hundeførerne at reservere 
de områder, de skal bruge til træning. 
IPO-programmet har fået nye navne og 
forkortelser fra FCI. 
Medlemstallet er steget.  
 

(Fortsat fra side 6) 

(Fortsættes på side 9) 
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4. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet gennemgået og godkendt.  
5. Annoncetegning status 
OK. 
 
6. Landsmøde 
Betty og Anne tager afsted. 
 
7. Nyt til /fra husudvalget  
Vi har intet hørt. 
 
8. Næste måned + evt. pr, samt æn-
dring til hjemmesiden 

Betty, Tove og Jytte deltager i møde an-
gående rally/AG-konkurrence. 
 
9. Eventuelt 
Trænere får 20% rabat hos Camillas 
Dyrecenter. 
Der er blevet lavet støttemedlemskort. 
De sælges til 150 kr. stykket.  
AG-redskaberne skal males, når det bli-
ver bedre vejr.  
Mette har undersøgt prisen for tunnel 
(2000 kr.) og sandsække (500 kr. for to) 
Vi undersøger muligheden for at søge 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 11/4 2019 hos Anne Olesen 

Til stede var: Betty Kristensen, Tove 
Jensen, Lene Kjærgård, Jytte Peder-
sen, Mette Olesen (kasserer) og Anne 
Olesen  
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 7/3 2019 hos Tove   
Referat underskrevet og godkendt.  
2. Siden sidst 
Opstart på aftentræning. Venskabsdyst 
i Han Herred – fine placeringer til Leo 
og Anne. Møde med DcH Sydthy angå-
ende landskonkurrence i rally/agility. 
Betty og Anne har været til landsmøde. 
  
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 

D. 23/8 er der lydkunstfestival i Struer, 

hvor man kan give et bud på, hvordan 

ens forening lyder. DcH Thyholm delta-

ger ikke, da vi ikke mener, det er godt 

for hundene.  

Medlemstallet viser fremgang på 419 
nye medlemmer i forhold til sidste år. 
Agria vil gerne rundt i kredse og lokal-
foreninger og fortælle om sundhed, for-
sikringer og nyttig viden til f.eks. hval-
peejere. Jan opfordrede kredsformæn-
dene til at finde arrangementer og mø-

der, hvor Agria kan være med, de skal 
kontakte Jan eller Agria direkte. HB har 
snakket om at lave et punkt på hjem-
mesiden, der skal hedde ”Før du køber 
hund”. Kontaktpersonen tager fat på 
konsulentudvalget, om de kan levere 
lidt godt råd, og vi beder Agria om ma-
teriale fra dem. 
Landsforeningens udvalg er konstitue-
ret. I år gælder det DcH Bladet, rally, 
agility, uddannelse, konkurrence og no-
sework.  
Agriakursus 2 løber af stablen den 
kommende vinter. En weekend i hver 
kreds med bestyrelsesarbejde, fundrai-
sing og meget mere. 
Ny hundelov på vej angående nye reg-
ler om opererede haler og konkurren-
cer. På hjemmesiden offentliggøres 
reglerne, så snart HB har dem på skrift. 
Landsmødet gik godt og var positivt. 
Kassereren fremlagde regnskabet på 
en ny måde, der gav et andet overblik. 
Ingen honorar i denne omgang, men 
derimod ekstern hjælp til bogføring og 
fakturering. Initiativfonden tilføres mid-
ler fremover. Nosework bliver ny officiel 
disciplin i DcH. Landsformanden og ud-

(Fortsættes på side 10) 
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valgsformænd genvalgt.  
Regnskabet i DcH viste igen et rigtig flot 
resultat. 
Der skal til at arbejdes med udvikling af 
det nye regnskabs-/medlemsprogram 
”DcH Admin”.  
Der afholdes figurantkursus d. 10.-12. 

maj i Viborg. 

DM 2019 i Langeskov. 

Der er kommet nye medlemmer i rally-

udvalget. 

DKK-dommere må fortsat gerne døm-

me begynder, øvet, ekspert og champi-

on klasser i DcH. De nye skilte er der et 

link til i nyhedsbrevet. DcH godkender 

fortsat resultater opnået i DKK. Rallyud-

valget har oprettet en facebookgruppe.  

Friluftsrådet Naturmødet i Hirtshals 23.-

25. maj – Ungdomsudvalget kommer 

fredag formiddag. Christian finder efter-

søgere, adfærdskonsulenter, rally, agili-

ty, nosework mm. Der kommer skole-

klasser fredag, så der er mange børn at 

arbejde med. 

Tilbud om at være med i et gratis maga-

sin. I første omgang forventes det at bli-

ve omdelt omkring Århus og Odense 

som forsøg. Folkene bag magasinet har 

selv journalister og fotografer, men er 

meget interesseret i at få lov til at bruge 

artikler fra DcH Bladet. Annette kontak-

ter redaktionen. Magasinet henvender 

sig til familier med hund. 

Jan har fået henvendelse fra et som-

merhusudlejningsbureau, at de gerne 

vil give rabat til DcHs medlemmer. De 

udlejer huse over hele Europa, og der 

må være hunde i alle deres huse. 

HB vil gerne have en spalte i DcH Bla-

det med medlemsfordele i DcH, så der 

bliver synliggjort hvilke fordele der er 

ved at være medlem af DcH (Agria ud-

videde forsikring til alle medlemmer for 

DcH aktiviteter – DcH shoppen – 10 % 

rabat hos Agria – Cofman.dk procent på 

sommerhusudleje). 

Foreningsudviklerne ved Torben Stens-

trup har udarbejdet et tilbud til DcH om 

en kursusrække til kredsene. Tilbuddet 

indeholder bestyrelseskursus om lørda-

gen og økonomi- og fundraisingkursus 

søndag. De benytter tilmed lejligheden 

til at gennemgå og indarbejde det nye 

regnskabsprogram for kassererne. Lør-

dag er for formænd og søndag for for-

mænd og kasserere. Tilbuddet er god-

kendt af HB, og de bruger alle 

Agriapengene for 2019, og landsfor-

eningen betaler differencen på ca. 

14.000 kr.  

De valgte udvalgsformænd og udvalgs-

medlemmer, kan findes på DcHs hjem-

meside.  

Der bliver sendt en ansøgning om til-

lægsbevilling til Nose Work kredsin-

struktøruddannelsen hurtigst muligt, så 

Nose Work kan komme i gang. Der er 

19 nye kredsinstruktører og uddannel-

sen er godt i gang. 

Jim Hempel fra agilityudvalget arbejder 

på at finde en afløser som udvalgsfor-

mand de næste år. 

De kommende år bliver Landsmødet af-

holdt i Troldesalen i Vejen, hvor der er 

bedre plads, og der er lavet skriftlig af-

tale. 

26.-28. april er der Nordisk DM i Hjør-

ring. 

21. og 22. september DM i Langeskov. 

I Kreds 1 afholdes der mange A/E-

konkurrencer. 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 
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Der har været diskussioner om de nye 

tidsregler, men det skulle være på plads 

nu.  

I Rally mangler de dommere i Kreds 3, 

og kredsen laver en plan for uddannel-

sen i kredsen. Udvalget opfordrer også 

de andre kredse til at se på dommer-

standen. 

Ungdomsudvalget ønsker en blogger til 

at promovere ungdomsudvalget. 

HB har besluttet at landsforeningen 

dækker initiativfondens sidste års un-

derskud på driftskontoen.  

Der arbejdes på en ny hjemmeside. 

Der er blevet tildelt en DcH guldnål til 

en 50-års jubilar i Odense. 

DcH Vejen og Kolding tilbyder at afhol-

de DM i 2021. 

Forslag om at man kan få flere stem-

mer, hvis man sidder på flere poster i 

stedet for som nu, hvor man skal væl-

ge, hvilken person man vil have stem-

mer for og resten så ikke bruges. 

Sydthy har tilbudt at afholde DM i 2020 

– HB afventer endelig ansøgning.  

På landsmødet blev Johnny Voss ud-

nævnt som æresmedlem i DcH. Allan 

Iversen og Solveig Nielsen havde 40-

års jubilæum som dommere. Leif Win-

ther Jørgensen og Svend Ludvigsen 

havde 25-års jubilæum.  

Morten Jensen fra Brugshundeudvalget 

hyldede Børge Pedersen.  

Annette fortalte om arbejdet med den 

nye strategi i DcH for at få en fælles ret-

ning og om vores værdier, som lyder: 

fællesskab, åbenhed og kvalitet.  

I Rallyudvalget er der indkommet for-

slag om præmiering til bedste begyn-

derhund i åben klasse. Her tales der om 

indførelse af pokaler til uddeling ved 

DM. 

4 aspiranter starter d. 10/3-2019. 

Pia Johnsen stopper som dommer. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet gennemgået og godkendt. 

  

5. Annoncetegning status 
Ikke alle har betalt endnu.  
 
6. Lokalkonkurrence 25/5 
Der bliver konkurrence i rally og lydig-
hed samt lavet en fælleskonkurrence, 
som hundeførere fra alle hold kan delta-
ge i. Prisen er 50 kr. Anne laver indby-
delse. Lene bager boller til morgenkaf-
fen samt bager kanelsnegle til formid-
dagsmad, som kan købes til 10 kr. Hot-
dog til frokost. Vi starter kl. 8 med mor-
genmad.  
 
7. Filmaften 
Vi kigger på det. 
 
8. Nyt til /fra husudvalget  
Arbejdsweekend d. 26/4 kl. 16 og frem-
efter.  
 
9. Næste måned + evt. pr, samt æn-
dring til hjemmesiden  
Lokalkonkurrence d. 25/5 og hvalpetest 
d. 8/5. 
 
10. Eventuelt 
Lene foreslår, at vi laver et konkurren-
ceudvalg. 
Alle skal besvare til alle, når de svarer 
på mails.  
Vi skal have købt nye tunneller. 
 
 

 

(Fortsat fra side 10) 
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 9/5 2019 hos Lene Kjærgård 

Til stede var: Betty Kristensen, Jytte 
Pedersen, Lene Kjærgård, Tove Jensen 
og Anne Olesen 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 11/4 2019 hos Anne 
Underskrevet og godkendt. 
 
2. Siden sidst 
Plantet træer, arbejdsdag, hvalpetest 
med mange hvalpe til prøve og konkur-
rence i Skive. 
 
3. Nyt fra kreds/lands m.m. 
Der skal opstilles vindmøller, men vi 
ved ikke hvor endnu. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Godkendt.  
 
5. Lokalkonkurrence og sommerfest 
Lydighed starter kl. 8, rally starter cirka 
8.30. Fælleskonkurrencen starter cirka 
kl. 10. 2 kurve til hjælperne. Der er styr 
på frokosten. Sommerfesten er klar. 
 
6. Landsdækkende konkurrence i 
Sydthy 
Vi har vendt situationen. Vi fortsætter 
med at reklamere.  

 
7. Terrasse (fonde) 
Der skal nye stolper til terrassen. Vi vil 
gerne, at husudvalget undersøger, om 
der er nogle der kan lave det, eller om 
vi skal købe os til at få det lavet. Tilmed 
skal vi undersøge muligheden til tilskud 
ved fonde. 
 
8. Nyt til/fra husudvalget 
Lene kigger på lydighedsspringene for 
at se om de er OK. 
 
9. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dringer til hjemmesiden 
Konkurrence og møde om konkurrence 
d. 18. juni. Jytte, Hanne og Bent-Erik 
bliver færdige med deres grundtræner-
uddannelse.  
 
10. Eventuelt 
Det der er relevant for vores medlem-
mer kommer med i referatet (med hen-
blik på informationer fra Kreds og 
Lands.) 
Skal regnskabet gemmes efter 5 år? 
Betty undersøger reglerne. 
Gavekort til hundesvømning går til træ-
nere og udvalg. Der var en, der var 
imod at gavekortet til hundesvømning, 

skulle gå til trænere og 
udvalg, og ikke til at al-
le medlemmere i klub-
ben får mulighed for at 
få dem. 
Vi har fået lavet nye 
nøgler, så vi laver en 
nøgleliste, så vi har styr 
på dem. 
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Lene og Buddy fik en 1. plads i Give med 94. point. 

Og sørme om de ikke lavede 100 point i Holstebro.  
De gør det bare super godt. 
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Sparekassen Thy 

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

http://www.sparthy.dk
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www.sparv.dk 

 

 

http://www.sparlim.dk
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Hvad i alverden er det. 
 
På dansk – "Hvordan undgår man at 
ødelægge sin hund psykisk". 
Hunden har den almindelige hjerne, 
men der ud over har den også en kryb-
dyrshjerne. 
I krybdyrshjernen lægges alle de positi-
ve og negative oplevelser, og de kan ik-
ke slettes igen. 
Et af forbindelsesleddene til krybdyrs-
hjernen går gennem hundens snude nr. 
2 – det Jacobsonske organ, der sidder i 
ganen på hunden. 
Ved samtlige oplevelser hvad enten de 
er af positiv eller negativ karakter, er der 
en fært til stede og især genkendelse af 
fært er en stor medvirkende faktor til 
genkendelse/udløsning af adfærd. 
Det limbiske system er karakteriseret 
ved: 
1. Det limbiske system lærer ved at ko-
piere eller tage aftryk af situationer og 
adfærd. 
2. Det  Limbiske system lærer ved følel-
sesmæssig påvirkning. 
3. Man lærer hurtigst og dybest i det lim-
biske system. 
4. Det er fra det limbiske system man 
reagerer. Det vil sige handling pr. auto-
matik. 
5. Indlæringen er ud fra positiv/negativ – 
via simple rollemodeller eller indkodede 
handlingsmønstre. 
 
Containerne 
Groft sagt kan man sige, at det limbiske 
system lagres i to containere. 
En container til alt det rigtige positive og 
en container til alt det rigtige negative. 
Den positive container: 
Hver gang hunden oplever nogen posi-
tivt, så lægges der en sten i containe-
ren. Langsomt men sikkert bliver contai-

neren fyldt op. Den dag der ikke er 
plads til flere sten, så reagerer hunden 
(genkender). 
Tænk fx alle de gange du er kørt til træ-
ning. I starten sidder hunden stille og ro-
lig bag i bilen, men pludselig en dag, så 
bliver hunden uregerlig. 
Den farer rundt i buret og begynder at 
gø i forventningens glæde. 
Den positive container er blevet fyldt og 
hunden reagerer, når færten af 
træningspladsen er til stede via det Ja-
cobsonske organ. 
Den negative container: 
Hver gang hunden oplever noget nega-
tivt, så lægges der en sten i containe-
ren. Langsomt men sikkert bliver contai-
neren fyldt op. Den dag der ikke er 
plads til flere sten, så reagerer hunden 
(genkender). 
Men her sker der kun en af to ting. 
Enten bliver hunden  
Passiv eller aggressiv. 
Der er ikke andre muligheder. 
 

Det Limbiske system - kort fortalt 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Lykken er…….  
  
Da Helle Noer Jepsen, i sin tid for første gang blev hvalpeejer, nedfældede hun 
sine tanker på denne måde:  
  
Lykken er…..  
…at komme hjem og opdage, at hvalpen ikke har spist nær så meget af væggen 
som i går.  
 …at hvalpen ikke bliver så stor, at den lige nøjagtig kan slikke pålægget af ens 
bolle på sofabordet.  
 …at gå på hvalpehold og se, at ens hvalp ikke altid er den værste.  
 …at stå op om morgenen og se, at hvalpen kun har tisset e`n gang i nattens løb.  
 …at lave mad med en hvalp, der med ”dådyrøjne” sidder bagved og konstant gi-
ver pote.  
 …at finde ens potteplanter i samlesæt  
 …at give en ”nej- kommando” og se, at det først er efter den tredje, at hvalpen 
alligevel gør det, den ikke må.  
 …at tælle sine fingre efter at have givet hvalpen en godbid og opdage, at der 
stadig sidder ca. fem på hver hånd.  
 …at løbe om kap med hvalpen, når det ringer på døren, for at advare gæsten 
om en ”flyvende modtagelse”.  
 …at være hvalpeejer.  
  
7 måneder senere:  
  
Min føljeton om lykken med Gaia er nu nået ud over hvalpestadiet, idet Gaia nu 
er blevet 9 måneder, så lykken er…..  
  
…at øve sig i at udtale hundens navn roligt og behersket mens den fræser væk 
fra en tværs over tre marker og en gårdsplads.  
 …en hund, som nægter at spise sin foder, men derimod gerne tapetet i baggan-
gen.  
 …at tage til træning og opdage, at ens hund lider af hukommelsestab.  
 …at spytte efter træneren efter han har forklaret, at indkaldet nok skal blive godt 
igen -- om 2 – 3 måneder.  
 …forgæves at forsøge at aflokke et spring fra hunden til træning, for derefter 
nedtrykt at køre hjem, lukke hunden ud i haven og se den svæve flot hen over 
stakittet på jagt efter naboens dreng, som kom cyklende forbi.  
 …at være på evig slankekur i håb om stadig at kunne være i sengen, selvom 
den nu halvstore hund efterhånden fylder godt i sengen. Og den flytter sig i hvert 
fald ikke.  
 …at vride venstre skulder af led, fordi hunden springer til siden for at undgå det 
”smadderfarlige brønddæksel, der lige er der”.  
 …ikke at kunne åbne fordøren og komme ind, fordi hunden glad hopper op ad 
døren og siger: ”Hurra mor er hjemme!!”  

 …en unghund i lømmelalderen.  
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Når du IKKE får gået tur… 

Hvad gør du for at forhindre din hund i 
at blive «terrorist» den dag du ikke lige 
har mulighed for at gå tur? Måske vej-
ret driller? Tiden ikke strækker til det, 
eller du, som jeg har et handicap, som 
gør, at du ikke altid kan komme ud og 
gå. Uanset hvad, så skal der gøres no-
get for at din hund ikke skal gå helt 
«bananas».  
AKTIVERING! 
Hoved- eller næseaktivitet er rednin-
gen på sådanne dage.  
Med aktive hunde, der trænger til at 
arbejde og aktiveres, må man sætte 
kreativiteten i sving. Når hunden får 
brugt sine sanser, kan det være lige så 
tilfredsstillende, som en luftetur.  
Når hunden skal aktiveres, er det kun 
fantasien, der sætter grænser, du tror 
måske at det koster en hel masse pen-
ge, og det kan det selvfølgelig også 
gøre, hvis du køber aktiveringslegetøj i 
butikken. Det findes et hav af legetøj at 
købe, men jeg vil gerne dele, at det fin-
des MASSER af gratis (foruden god-
bidderne) aktiviteter, du kan lave med 

din hund.  
Leverpostejstræer har du måske hørt 
om?  
Du skal bruge:  
- Leverpostej, smøreost eller andet kli-
stret og lækkert, som din hund godt 
kan lide 
- En teske, eller bare fingrene om du 
kan lide lidt griseri.. ;) 
- Et træ  
Så har du måske gættet hvad du skal 
gøre?  
Jep - du smører små leverpostejsklat-
ter rundt på træet, smør i forskellige 
højder og evt. ind imellem sprækker i 
træet for at gøre det udfordrende for 
hunden. Så inviterer du hunden med 
på leverpostejeventyr. (er ikke ALT et 
eventyr, når man har hund? ) 
En anden ting man kan gøre, bl.a., når 
vejret driller, er at gemme godbidder i 
forskellige højder rundt om i huset. Din 
hund vil måske umiddelbart få færten 
af godbidderne, og gå på godbidjagt i 
huset. Hjælp gerne hunden i gang, 
hvis det er første gang, I prøver. Øg 
vanskelighedsgraden efterhånden som 

hunden forstår, hvad legen 
går ud på.  
I kan lege «hvor er godbi-
den». 
Du skal bruge:  
- kopper (plastkopper, eller 
nogle du ikke er bange for 
skal gå i stykker, hvis uheldet 
er ude) 
- Godbidder 
- Få din hunds opmærksom-
hed. (den har du måske alle-
rede når godbidderne er ta-
get frem ;)  
- Læg en godbid under EN af 
kopperne. 

(Fortsættes på side 21) 

Forslag til aktivering af din hund 
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Hej jeg hedder Gro, og er kunstner. 
 
Her er det billede af Tarzan og Frankenstein, som jeg har tegnet, hvis i bryder jer 
om det så kan i sende et billede på ” gro1981@gmail.com ”  så kommer dit billede 
måske i Hundeposten engang i løbet af året Jeg håber, jeg får en hel masse dejli-
ge hundeportrætter!!        

Hilsen fra Gro 

Få en kunstner til at lave et portræt af din hund ! 

- Byt rundt på kopperne, uden at hun-
den kan se hvilken kop der indeholder 
godbidden. 
- Bed hunden om at finde godbidden, 
lad den bruge næsen, lad den gerne 
prøve at vælte koppen selv for at få 
godbidden.  
Rul/pak godbidder ind i et tæppe, og 
lad hunden snuse sig frem. (evt. gen-
nemryste det, til alle godbidderne ligger 
spredt rundt om i hele stuen som min 
Canutta gør :P ) 
Madaktivering 
Man kan også feks smide hele hun-
dens måltid ud i græsset, på den måde 

spiser hunden ikke sin mad alt for hur-
tigt, og den får brugt sine sanser imens 
den spiser. To fluer med et smæk. ☺  
 

Dette var bare nogen af ideerne, der 
dukkede op i mit hoved, da jeg blev 
bedt om at skrive en artikel om aktive-
ring. Du har helt sikkert MANGE andre 
ideer, og hvis kreativiteten stopper lidt 
op, har jeg fundet en gruppe på Face-
book der hedder ” Hundeaktivering 
for fattigrøve ;-) ” .  
Der er der også mange gode forslag til 
at aktivere din hund.  
      

- Gro - 

(Fortsat fra side 20) 
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Så har vi fået en B hund merei klubben. Mette og Dunja vandt C klas-
sen i Svenstrup med 145, 6 point. Stort tillykke 
 

 
 
 
 
 
Anne og Coco 
var en tur i 
Skjern/Tarm og 
hev en 1. plads 
hjem med 90 
point.  Tillykke 
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Tak til alle for det  store flotte arbejde. Vi 
blev færdige med at sætte plast om 
træerne d. 21/4-2019 kl. 13.15 ; pyyha 
Træerne er i god vækst og vi glæder os 
til de bliver voksne :)  og Tove’s træ tri-
ves også fint :) (den med sløjfen) 

Tak for deltagelse ved skovrejsning på Mellemvej 5 - Leo og Jane 
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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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Resultater fra konkurrencer 

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

 
               
  
Klasse 

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

     

Sanne Kjær  109,5    

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

     

Michael Pedersen  120,6    

Mette Olesen 145,6 139,25 142,4   
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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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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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Klubberne i kreds 1 afgør selv om deres konkurrence er kreds eller landsdæk-
kende. Dette vil fremgå af indbydelserne, hvor der også står evt. max antal  
ALLE konkurrencer skal hvis muligt indlægges på DcH Online inden 31. decem-
ber 2018. Selve indbydelsen indlægges samme sted, hvis muligt ca. 2 måneder 
før konkurrencedagen.  
Tilmeldingsfrist 15 dage før  
 
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. 
 
Startgebyr C-B-A-E  = kr. 125-150-250-250 
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 

GRATIS 
 

Afhentning af funktionelle ting fra oprydning, lofter, 
garage, dødsbo, flytning m.m. 

Så du slipper for kørslen til lossepladsen.  
Kontakt: Per´s Lopper, Thyholm 25 70 12 25 

http://www.haareksperten.dk
http://www.haareksperten.dk/
http://www.kristianhove.dk/
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Konkurrencedatoer i 2019 

 

Sidste 
tilmel-
ding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 15/02 Lø 02/03 Dronninglund C+B+A+E 

Fr 22/02 
Lø 09/03 og 
10/03 

Nibe  Aalborg 
E 
Agility 

Fr 01/03 Lø 16/03  DcH Landsmøde 

 Sø 17/03 Nibe C+B 

Fr 15/03 Lø 30/03 Sæby E (max 18) 

Fr 22/03 Lø 06/04 Hadsund C+ B (B max 20) 

Fr 29/03 Lø 13/04 Vesthimmerland C+B+A+E 

Fr 12/04 Lø 27/04 Skagen C+B+A 

 26-28/04 Hjørring DM I Nordisk 

Fr 19/04 Lø 04/05 Lindholm C+B+Rally 

 Sø 05/05 Dronninglund Rally 

 Ti 07/05 Støvring C driveinn aften (max 16) 

Fr 26/04 Lø 11/05 Nibe Rally 

Fr 10/05 Lø 25/05 Brønderslev C+B driveinn(max 45 B) + Rally 

 On 29/05 Hjørring C+B driveinn aften 

Fr 31/05 Lø 15/06 Thisted C+B+A+E 

Fr 07/06 Lø 22/06 Svenstrup C + E (E max 12) 

Fr 14/06 Lø 29/06 Sydthy Thyholm Agility Rally 

Fr 23/06 Lø 06/07 Sæby C+B+A (A max 18) 

Fr 26/07 Lø 10/08 Han Herred Arden 
C+ Rally 
B+A 

Fr 02/08 
Lø 17/08 
17 og 18/08 

Støvring Brønderslev C+B driveinn Agility 

Fr 09/08 
Lø 24/08 
24 og 25/08 

Sydthy Dronninglund 
C+B 
Agility 

 To 29/08 Brønderslev C drivein aften 

Fr 16/08 Lø 31/08 Hjørring C+B+A+E 

Fr 23/08 Lø 07/09 Aalborg Rally Jysk mesterskab 

 21-22/09  DcH DM 2019 

Fr 20/09 Lø 05/10 Frederikshavn 
C+B+A+E Nordjysk mester-
skab 

Fr 27/09 Lø 12/10 Thisted E turnering 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2019  
 

 
5-6/01 Tranumkursus 
09/02: Opstart begynderhold      13.00-14.00 
23/03: Sidste lørdagstræning      Se opslag 
01/04: Første mandagstræning     19.00 – 20.00 
02/04: Første tirsdagstræning      19.00 – 20.00  
03/04: Første onsdagstræning      19.00 – 20.00  
30/03: Venskabskonkurrence i Han Herred   Se opslag 
08/05: Hvalpetest        se opslag 
25/05: Lokalkonkurrence      Se opslag  
25/05: Sommer fest i klubhuset     Se opslag 
29/06  Landsdækkende Rallykonkurr. i Sydthy/Thyholm  Se opslag 
08/07: Sidste mandagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
09/07: Sidste tirsdagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
10/07: Sidste onsdagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
05/08: Første mandagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
06/08: Første tirsdagstræning efter ferien    19.00 – 20.00 
07/08: Første onsdagstræning efter ferien    19.00 – 20.00 
14/08: Opstart hvalpehold      13.15 
16/09: Sidste Mandagstræning     19.00 – 20.00 
17/09: Sidste tirsdagstræning      19.00 – 20.00 
18/09: Sidste Onsdagstræning     19.00 – 20.00 
28/09: Opstart af lørdagstræning     12.30 – 15.30  
26/10  Venskabskonkurrence i Sydthy    Se opslag 
09/11: Hvalpetest        se opslag 
09/11:   Lokalkonkurrence og julefrokost    Se opslag 
15-16/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)        Se opslag 
07/12: Juleafslutning, derefter juleferie    Se opslag 

 

År 2020  
 
07/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT(via bank/se hjemmesiden) 
07/01: Opstart efter ferien.      10.15 – 16.00 
07-08/01  Tranum kursus       Se opslag 
26/01: Generalforsamling      19.00 – 22.00 
 

Dato: Emne:         Tid: 
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Kørsel med kran 
Udlejning af container 
Salg af Sand, Grus og muld samt levering. 
Kørsel af Gylle 
 

Thyholm Vognmandsforretning A/S  
Vestergade 53 
7790 Thyholm 
Mail: post@thyholm-vognmand.dk 
www.thyholm-vognmand.dk 

Aftentræning 2019 fra d. 27.6.2019 til 25.9.2019  

TIDSPUNKT HOLD TRÆNERE TLF. 

Mandag 16.30-17.30       

  Ungdomsholdet Anne 

Sanne 
41628069 

30499604 

Mandag 19.00-20.00       

  Skov og Lydighed Hanne K. 20462592 

Tirsdag 17.30-18.30       

  Rally 1 Mette 24657118 

Tirsdag 19.00-20.00       

  Rally 2 Mette 24657118 

Tirsdag 19.00-20.00       

  Agility Leo 61661991 

Onsdag 19.00-20.00       

  Begynderholdet Leo 61661991 

  Familliehunden Hanne K. 
Jytte 

20462592 

42227135 

  Ny C + C Michael 
Bent Erik 

29360313 

30308133 

mailto:post@thyholm-vognmand.dk
http://www.thyholm-vognmand.dk
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Deadline  
Er  den 15/2, 15/5, 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 
Marts, 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 


