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Mette og Dunja til DM 2019 
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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  Ørndrupvej 95 7960  Karby  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
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 Ørndrupvej 95 7960  Karby  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 Referat bestyrelsesmøde august 

5 Kort om træning 

6 Referat bestyrelsesmøde sept. 

10 Alene hjemme træning 

16 Kursus i Skave 

18 DM 2019 

20 SMS - Lene 

22 Franz Albus 

28 Resultater Lydighed 

30 Resultater Rally  

33 Konkurrencedatoer 2019 

34 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: 
https://www.dch-danmark.dk/kreds-1-nordjylland.htm  

Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

Indholdsfortegnelse 

mailto:gro1981@gmail.com
https://www.dch-danmark.dk/kreds-1-nordjylland.htm
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

Til stede var: Betty Kristensen, Tove 
Jensen, Jytte Pedersen, Lene Kjær-
gård, Mette Olesen (kasserer) og Anne 
Olesen 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 13/6 2019 hos Betty 
Godkend og underskrevet.  
2. Siden sidst 
Landsdækkende konkurrence og som-
merferie.  
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 

Der opstår fejl i konkurrenceresultater-

ne, hvis man ikke får oprettet en ny 

hund på profilen på DcH-tilmeld, så det-

te er vigtigt, hvis man skifter hund.  

Det er vigtigt, at man får downloadet 

den nyeste version af beregnerpro-

grammet.  

Ungdomsudvalget arbejder på årets 

weekendlejr i Brædstrup d. 17.-18. au-

gust. Der arbejdes også på at arrangere 

et børne K9 Biathlon. 

VIP aften i kreds 1 d. 9/10 med Nils Wil-

lemoes.  

Angående vaccinationer så skal hunden 

vaccineres mindst hvert 3. år. Vaccinati-

on skal kunne forevises til konkurrencer 

og andre tidspunkter. Det SKAL være 

en dyrlæge, som har skrevet under – 

også i konkurrencebogen. Det er ikke 

nok, at det er formanden for klubben. 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Godkendt. 

5. DM Sydthy 2020 
Vi har sagt ja til at hjælpe med rally-
delen. Vi vil høre Iben (rallyudvalg), om 
hun vil give nogle gode råd.  
6. Trøjer  
Mette har medbragt softshelljakker, som 
vi kan bruge som klubjakker, hvis der er 
nogle interesserede. Mette undersøger 
den nøjagtige + evt. brodering. 
7. Plænetraktor 
Vi skal have ny plæneklipper – muligvis 
kan motoren sælges. Budgettet ligger 
på 15.000 kr. Eventuelt vil vi låne penge 
af initiativfonden, hvor renten er på 0%, 
og vi skal betale tilbage i løbet af 5 år.   
8. Nyt til/frahusudvalget 
Vi skal have slået græs i disse uger, 
hvor traktoren ikke kan. Vi spørger Han-
ne om hun vil høre mændene. Der er 
huller i p-pladsen, som skal fyldes – det 
hører vi også Hanne efter. Tove fylder 
sand i sandsækkene.  
9. Næste måned + evt. PR, samt æn-
dring til hjemmesiden 
Hvalpehold starter op og konkurrence. 
10. Eventuelt 
Status på træneruddannelsen: Jytte og 
Hanne tager familiehundeoverbygnin-
gen og Mette og Bent-Erik tager lydig-
hed.  
Per vil undersøge mulighed for længere 
leje af jord. 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 8/8 2019 hos Jytte Pedersen 
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Extinction: 
man arbejder i mange forbindelser med 
begrebet "extinction" ud fra tanken at en 
adfærd der ikke næres og ikke kan be-
tale sig vil helt automatisk uddø, hun-
den vil ikke holde liv i en adfærd den ik-
ke føler den får noget ud af, på en eller 
anden måde, skældud kan dog opfattes 
som en løn for hunden, det afhænger af 
situationen og sammenhængen. 
  
Konsekvens: 
Ordet konsekvens ringer tit negativt i 
vore ører, men inden for hundeverde-
nen er konsekvens=forudsigelighed, din 
hund skal kunne forudse konsekvensen 
af en given adfærd. Forudsigelighed er 
et nøgleord inden for hundetræning, 
hunden ved at den får en godbid efter 
at den har  gjort det vi har bedt den om, 
og det gør den hver eneste gang. Hvis 
vi ikke er konsekvente og kun belønner 
hunden tilfældigt bliver hunden forvirret. 
  
Et godt råd når du træner hund, ”keep it 
simple”, stil ikke større krav end hunden 
kan forstå, og efterkomme, byg dit hus 
med små klodser, ikke duploklodser. 

 
Kommunikation: 
Hunden sender hele tiden signaler til 
os, og vi skal afkode dem med øjnene. 
Dette er også noget af det sværeste i 
din træning, hvornår er hunden i tvivl? 
Hvornår er den træt? Hvornår er vore 
krav for store til hvad den egentligt alle-
rede har lært? Osv. 
Sørg for at bygge din træning op på en 
sådan måde, at det kan lykkes for hun-
den at indfri dine forventninger til dens 
præstationer. Hunden skal have en mu-
lighed for at afkode dine informationer, 
så den kan gøre den ønskede adfærd, 
ellers tjener dine belønninger ikke sit 
formål, og vi får så ikke en gentagelse 
af den ønskede adfærd fra hunden, 
hvilket jo så er et signal til os om at vore 
signaler til hunden er for krævende, el-
ler bare ikke gode nok, eller noget helt 
tredje ;) 
 

Spørg din træner i DCH :) 

Kort om træning/adfærdsregulering 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 5/9 2019 hos Tove Jensen 

 
Til stede var: Betty Kristensen, Tove 
Jensen, Jytte Pedersen, Mette Olesen 
(kasserer) og Anne Olesen. Afbud fra 
Lene Kjærgård  
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 8/8 2019 hos Jytte 
Godkend og underskrevet.  
 
2. Siden sidst 
Trænermøde, hvalpeopstart og des-
værre har vi fået rotter i klubben… 
      
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 

Rallyudvalget gør opmærksom på, at 

det er blevet kutyme, at der gives en 

erkendtlighed til rallydommerne for 

deres arbejde på dagen. Intet krav om 

størrelse, beløb eller type. 

Hundeførerdag i kreds 1 d. 6. oktober. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Godkendt. 

Ungdomsholdet har fået lidt penge at 

gøre godt med, som bl.a. kan bruges i 

træningen.  

 

5. 6 stykker tager afsted til DM. Mette 
får 1000 kr. til betaling.  
 
6. Peder Søndergaard har skrevet et 
stykke om os inde på Kreds 1s face-
bookside – vi er meget tilfredse med 
behandlingen! 
 
7. Der er kommet invitation og alle 
trænere tilbydes at komme med. Klub-
ben betaler.  
 
8. Vi har fået et punkt på kredsråds-
mødet angående om træneruddannel-

sen skal afsluttes med en eksamen.  
 
9. Vi vil gerne høre, om der er behov 
for det hos trænerne, og hvilke idéer 
de har.  
 
10.  Skal vi have en mobilepay konto? 
Mette undersøger, hvad det koster pr. 
overførsel. Vi hører til næste møde.  
 
11.  Rotter. Der ligger gift i klubhuset, 
men det har ikke hjulpet. Vi får fat i 
rottefængeren igen. Betty undersøger 
forsikring på havetraktor. 
 
12. Kredsrådsmøde, DM, VIP-aften og 
lørdagstræning.  
 
13. Eventuelt  
Man kan også bestille t-shirt, hvis ikke 
man ønsker en klubjakke. Jakkerne 
bliver til udgangen af september. Hvis 
man er forhindret i kasseruddannel-
sen, er det så muligt at deltage et an-
det sted. Sanghæfte til klubben. Bade-
billet til trænere + udvalg – Anne laver 
en  doodle som så skal besvares.  
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Alene hjemme problemer 

Af: Dch - Hundeadfærdskonsulenter 
Gitte Bielefeldt og Pernille Jørgensen  
 
Desværre har mange hundeejere ople-
vet, at komme hjem til større eller min-
dre ødelæggelser i hjemmet. Den første 
reaktion i et sådant tilfælde er, at blive 
rasende og frustreret. Man skælder 
hunden ud og hunden begynder at kry-
be. At hunden kryber fortolkes ofte, som 
hundens udtryk for dårlig samvittighed. 
Sådan forholder det sig imidlertid ikke; 
Hunden har IKKE dårlig samvittighed, 
uanset hvad den har lavet mens den 
var alene. Hunden er derimod blevet 
bange for ejerens hjemkomst. Hunde 
ødelægger ikke ting for at hævne sig 
over, at de er blevet efterladt alene 
hjemme! Hunde bider i ting fordi de ke-
der sig, er stressede eller bare fordi de 
nu engang kan lide at tygge. Hvis de ik-
ke har deres egne ting at tygge i, så 

tygger de i det de kan finde. At bide ting 
i stykker er ofte bare tidsfordriv. Hunde 
tygger simpelthen i ting! 
  
Ligeledes besørger hunde ikke indenfor 
fordi de er blevet forladt. De gør det, 
fordi de enten ikke er store nok til at 
kunne holde sig, er frustrerede og stres-
sede eller fordi de simpelthen ikke har 
lært at være stuerene. 
 
Det er ikke en medfødt egenskab for 
hunde, at de kan være alene hjemme. 
Hunde er flokdyr og vil helst være sam-
men med flokken, men de kan lære at 
være alene hjemme. At være i flokken 
giver sikkerhed og tryghed. At være ale-
ne hjemme, kan gøre mange hunde 
utrygge og stressede og dermed de-
struktive. Nogle hunde reagerer på 
utrygheden ved at hyle og gø. Dette er 

(Fortsættes på side 11) 
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en naturlig måde for hunde og ulve at 
tilkalde flokken på, men det kan også 
bare være udtryk for kedsomhed.  
  
Lær hvalpen gradvist at være alene, 
man kan ikke forvente at en lille hvalp 
kan forlades i 8 timer. De fleste hunde 
bryder sig ikke om at blive forladt og 
skal gradvist tilvænnes til at være ale-
ne.  
Et fornuftigt træningsforløb, kunne for 
eksempel se således ud: Start med at 
forlade hvalpen i to minutter og kom til-
bage og vær sammen med den i 10 mi-
nutter. Gør dette indtil hvalpen er tryg 
ved at du forlader den i 2 minutter. Her-
efter øges tiden gradvist til 5 minutter, 
10 minutter, 15 minutter, ½ time, 1 time 
osv. Sørg for at være sammen med 

hvalpen i mindst 10 minutter, inden du 
forlader den igen og prøv at foretage 
dig ganske almindelige dagligdags ting, 
i den tid du er sammen med hvalpen. 
Forøg gradvist antallet af minutter eller 
timer du er væk. Hvis hvalpen bliver 
utryg, så gå tilbage til kun at forlade den 
2 minutter ad gangen. Hver gang du 
forlader hvalpen skal du huske at tage 
overtøj på, finde nøgler, mobiltelefon og 
taske frem og i det hele taget overholde 
alle de rutiner du normalt følger, når du 
skal ud af døren. Lad være med at pylre 
om hunden, når du kommer og går.  Det 
er naturligvis vigtigt under indlæringen, 
at alle i husstanden er med i projektet.  
Det siger sig selv, at du ikke kan nå op 
på 8 timers alene-hjemme-træning på 
en weekend. Det er da også altid mest 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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hensigtsmæssigt at få hvalp i forbindel-
se med en ferie Alternativt kan man af-
tale, at få nogen til at komme og lufte 
hvalpen og lege med den, hvis man 
skal være væk 8 timer dagligt.   
  
Hvis den voksne hund er bange og 
utryg, når den er alene, er det din opga-
ve at lære den at takle situationen på 
en ny måde. Der findes ingen standard 
løsning på problemet. Man er nødt til, at 
prøve sig frem. Hunde er forskellige og 
der er forskellige årsager til, at de er 
bange eller stressede. Nedenstående 
råd kan måske hjælpe:  
  

• Ungå ophidsede morgener.  Hvis 
hunden er meget ophidset, betyder 
det at der er en masse stresshormo-
ner i kroppen og de kan være flere 
timer om at blive nedbrudt. Gå derfor 
en kort, rolig tur med hunden. Du kan 
alligevel ikke gøre hunden træt med 
en lang morgentur, det eneste du op-
når, er at hunden har brug for mere 
og mere motion. Vent med de lange 
ture til senere på dagen. 

• Smid en del af den daglige madration 
på græsplænen eller gulvet, så hun-
den skal snuse rundt og finde maden. 
At bruge næsen er noget af det mest 
trættende en hund kan foretage sig. 
Mens hunden går rundt i haven og 
søger mad, kan resten af familien 
komme igennem deres stressede 
morgenritualer, uden at hunden påvir-
kes. 

• Undgå store afskeds- og velkomst-
scener, som kan hidse hunden op. 
Lad være med at ynke hunden, når 
du kommer og går. 

• Skæld ikke ud når du kommer hjem! 
Uanset hvad hunden har lavet. Hun-
den forbinder ikke din hjemkomst 

med det, den eventuelt har ødelagt. 
Den tror bare, at du er vred når du 
kommer hjem, den ved ikke hvorfor 
du er vred.  

• Lad radio eller fjernsyn køre, især 
hvis de altid er i gang, når du er 
hjemme. Konstante lyde i huset kan 
aflede opmærksomheden fra larm 
udenfor huset, som mange hunde re-
agerer på. En del hunde kan endvide-
re blive utrygge, hvis huset pludselig 
er meget stille. 

• Lad hunden have masser af tyggeting 
og legetøj. Man kan f. eks. fylde en 
hul knogle med leverpostej eller hun-
demad. Der findes også hundelegetøj 
i handelen, der kan fyldes med spise-
ligt fyld. Det giver hunden en opgave, 
der tager tid at løse. At spise, sutte 
og tygge i ting virker stressnedsæt-
tende. 

• Hvor hunden skal være når den er 
alene, er et spørgsmål om hundens 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 
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temperament. Nogle hunde reagerer 
voldsomt og destruktivt, hvis de bliver 
lukket inde i et rum familien aldrig op-
holder sig i, for eksempel et bryggers 
eller en gang. Disse hunde vil føle sig 
trygge og godt tilpas, hvis de får lov 
at være i stue, køkken eller måske i 
hele huset. Andre hunde har brug for 
et mindre rum, fordi de ikke kan tack-
le at have adgang til hele huset. 

• Hvis hunden bider i bestemte ting, 
kan disse ting enten fjernes eller 
smøres/ sprayes med en lugt hunden 
ikke kan lide. Der findes bitterspray i 
handelen som (de fleste) hunde ikke 
kan lide. Hunde bryder sig som regel 
heller ikke om smagen/lugten af ci-
tronolie, eukalyptusolie og chiliolie. 

• Tryghedsskabende feromoner er et 
naturligt forekommende stof, uden bi-
virkninger af nogen art og kan hjælpe 
mange hunde.  Disse Feromoner kan 
give hunden en fornemmelse af tryg-
hed og dermed være et hjælpemiddel 
i stressende og utrygge situationer.  
Ved at dæmpe stress og utryghed 
fremmes hundens indlæringsevne og 
modtagelighed og chancen for suc-
ces i træningen øges. Feromoner kan 
fås som halsbånd, spray eller adapter 
til stikkontakte. 

• Kalm: er et unikt flydende fodertilskud 
til hunde og katte. Det indeholder en 
kombination af essentielle aminosy-
rer, mælkepeptider og B-vitamin. Kan 
anvendes i alle situationer, hvor dyret 
oplever stress, utryghed, nervøsitet 
og angst. Kan købes hos dyrlæger. 
Er ikke på recept.  

  
Nogle voksne hunde reagerer voldsomt 
allerede inden man går ud af døren. 
Voksne hunde der har alene hjemme 
problemer, bør trænes helt forfra og det 
kan med fordel gøres efter hvalpepro-
grammet ovenfor.   

  
Gå langsomt frem og lad gerne trænin-
gen tage en hel weekend eller mere.   
  
Hvis hunden begynder at stresse allere-
de inden du går ud af døren, så prøv at 
finde ud af hvornår hunden begynder at 
reagere på, at du forlader den.  Er det 
når du tager frakken på?  Eller når du 
finder dine nøgler frem? Når du tager 
sko på?   
  
Prøv 5 – 10 gange dagligt at gennemfø-
re hele det ”ritual” du normalt udfører 
når du skal hjemmefra, men uden at gå 
ud af døren og forlade hunden.   
  
På den måde vænnes hunden gradvist 
til, at den ikke behøver at gå i panik, når 
du for eksempel tager jakke på.    
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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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Træning/kursus 
 i Skave 

Af Jytte Pedersen 
 
Vi var 9 tøser og en herre på tur til Skave, for at lære de nye rallyskilte at kende.  
Kan man fare vild i Skave? ”jooohh” det tror jeg nok man kan , nogle var næsten i 
Aulum og andre besøgte Rosenparken. Da vi alle langt om længe var ankommet, 
så fik vi morgenkaffe og en hyggesnak. Derefter startede vi op med teori i nogle 
af de nye skilte (øvelser).  
Derefter havde hun lavet nogle små baner som vi kunne nørde i med vores hun-
de. Vores kursus var delt op i 3 gange teori og så nørderi.  
Det var et rigtig godt tilrettelagt kursus med tid til spørgsmål, og dem var der 
mange af, da de fleste af os jo er begyndere. Der var mange forskellige baner, 
nemme og svære, så der var noget for alle.  
Det var en rigtig hyggelig søndag.  
 
 

Stor tak til Helle og vores træner.  
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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DM 2019 
 
Igen i år havde lille DcH Thyholm en 
ekvipage med til DM.  
Det var Mette og Dunja, der deltog i 
DM for 5. gang. De første 4 gange var 

det i rally, men efter 
nytår kom Mette i tan-
ke om, at hun ville 
snuse lidt til lydig-
hedsprogrammet i 
DcH.  
Hun begyndte at træne Dunja i C klassen. Allerede efter 3 kon-
kurrencer stod det klart, at hun også her havde sikret sig en 
plads ved DM, det var en meget flot præstation. 
 

DM skulle afholdes i Langeskov på Fyn. Mette havde fundet et skønt sommerhus 
til sig selv og heppekoret, dvs Birthe, Betty, Jytte, Helle og mig. Det var rigtig 
fynsk bindingsværksidyl, stort og rummeligt til os og de 5 hunde, der var med (jeg 
havde ansat barnepiger til Tarzan, så han blev hjemme). 
Åbningen af DM var som altid festlig og højtidelig. Danehof garden førte an. Alle 

baner lå tæt omkring sko-
len, så der var korte af-
stande at gå, også til par-
keringspladserne.  
Desværre mente Dunja 
ikke lige, ståøvelsen var 
så påkrævet denne dag, 
træls for Mette. Frit søg 
var blevet flyttet ud i en 
nærliggende skov, da der 
var fyldt med tidsler hvor 
man i første omgang havde planlagt øvelsen. 
Om søndagen ude i skoven fik Dunja en tilbage-
svirpende gren i hovedet, da hun gik bagefter 
dommeren ind til feltet, så nu ville hun absolut 
ikke ind i skoven. Mette gjorde alt, hvad hun 
kunne for at få så meget ud af det som muligt.  
En rigtig træls oplevelse for Mette, når man tæn-
ker på de flotte resultater, de har lavet året igen-
nem for at kvalificere sig. Men sådan er konkur-
rencens vilkår jo, og det kan være svært at hu-
ske på, at alle der er med her, er landets bedste 
hunde og førere, og det er utroligt flot i det hele 
taget at komme så langt. 
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Langeskov fortjener stor ros for et helt igennem flot arrangement, deltager - og 
publikumsvenligt, alt klappede, og afslutningen var ligeså festlig og flot som åb-
ningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak til  Mette, for at 
du gav os denne 
dejlige oplevelse. 
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SMS fra Lene 

Sms fra Lene: 
”Så forsøgte Gajs igen at tilrane sig lidt ekstra guffer, mens Sally og jeg var på 
aftentur. Dem her ku hun trods alt ikke åbne….Men godt skuldret af tøsen at få 
dem slæbt ind på hendes pude”       
 

Selv en brevkasseredaktør kan få 
problemer. Men hun forstår da så 
selv at løse dem. 
 
Sms fra Gaia: 
”Kære Hanne og Tarzan. 
I morgen skal min mor og Sally til Bor-
distan og vil efterlade mig for lud og 
koldt vand. Kan jeg komme om til jer? 
Mokken siger, at det bliver fra ca 
16.45—21.30.” 
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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-

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

Som overskriften siger, vil jeg gerne dele 
min og Franz`s historie. Franz`s mellem-
navn Albus, er latin og betyder 
«Lysende», og Franz har blevet lyset i 
mit liv på SÅ mange måder! <3  
 
Tilfældigheder?:  
Jeg så ham første gang i en annonce på 
DBA, han var den sødeste lille fis, og jeg 
blev totalt forelsket! Jeg skrev lidt frem 
og tilbage med opdrætteren, men det 
endte med at de selv ville beholde ham, 
og at de ville kontakte mig hvis der kom 
flere af Franz`s blanding. Franz er en 
blanding av Chinese crested (kinesisk 
nøgenhund) og Chihuahua. Jeg har altid 
været fascineret af nøgenhunde, og nu 
når vi allerede havde en MEGET kræ-
vende hund, når det kom til pelspleje, så 
tænkte jeg at hund nr 2 skulle være en 

nøgenhund (uden pelspleje Troede 

jeg!!), i min størrelse (størrelse ekstra, eks-
tra small med andre ord..) Tiden gik, og 

det blev forår. Jeg kan godt lide at få 
hvalp/hund om foråret, tissetræning og 
det hele er meget nemmere når tempe-
raturen er nogenlunde ok. Pludselig så 
jeg en annonce på DBA igen, hvor hun-
den mistænkelig lignede lille 
«nøgenfranz», som de kaldte ham i an-
noncen i november 2017. Jeg MÅTTE 
bare spørge - «Er det nøgenfranz i sæl-
ger?» Og det var det!!! Jeg blev så glad!! 
Jeg fik modvillig Lars med mig for at kig-
ge på ham, for det koster jo ingenting at 
kigge..(vel?) I det sekund vi kom ind ad 
døren mødte vi en bette fis der løb glad 
rundt i bar røv. Han var den mindste i hu-
set (2,3kg), og han var den, der var 
alllllller nederst i hierarkiet i huset. De 
havde 7 hunde tilsammen, og grunden til 
at Franz skulle sælges, var, at han var så 
kuet, at ejeren fik helt ondt af, at han 

(Fortsættes på side 23) 
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skulle bo der. Lars og jeg skulle ikke 
tænke længe, Franz skulle blive en del 
af vores lille «dyrehave», og sådan blev 
det. Der gik en lille uge før vi hentede 
ham, og han peb næsten hele vejen fra 
Vinderup til Nylandsvej. Der blev han 
mødt af en CRAZY Canutta, og en kæm-
pe af en kat, Simba!! Første nat sov 
Franz og jeg på kontoret. Af erfaring vid-
ste jeg jo, at der kunne blive ballade af at 
puttes i bur, når man kun havde sovet 

sammen med sin mor hele livet Det 
gik 20.min med lidt piv, så var der stille, 
og jeg sov med et par fingre ind gennem 
gitteret i buret hele natten, og efter det 
har han elsket at sove i buret! (TADA!!! 
Easy as that! ) Jeg brugte de næste par 

uger (eller var det måneder???) på at 
vise Canutta hvordan man leger med 
sådan en lille fyr. Og til at fortælle kat-
ten, at Franz ikke var et byttedyr. Det gik 
stort set fint, og efterhånden har Canutta 
lært, at man leger liggende, uden at slå 
til nogen¼ Og katten fandt ud af, at det 
egentlig var ganske sjovt at lege med en 
lille hund.. (selv om mærker fra en klo 
på en bar røv, nogle gange bare 
skete¼ ) 
 
Øjenåbner:  
Et par ting opdagede vi rimelig hurtig, 
lille Franz kunne slet ikke være alene 
hjemme, og han skulle ha MASSER af 
tøj!!! Jeg målte ham i alle ender, og fik 
købt en del ting, så han kunne holde 
varmen. En kinesisk nøgenhund, og en 
chihuahua er begge racer der godt kan 
fryse, og Franz har åbenbart arvet 
“frysegenet” fra begge! Det var den var-
meste sommer i laaang tid, og jeg tror 
jeg kan tælle på en hånd hvor mange 
dage Franz gik uden tøj en hel dag. Han 
er på den måde endt med at være den 
dyreste hund, jeg nogen sinde har haft!! 
Arbejdet med at gøre Franz til en ordent-
lig menneske hund har taget tid. Det er 
tydelig for os at han er præget af at vok-
se op i en hundeflok, og at han ikke hav-
de været så meget i menneskehænder. 
Jeg har brugt meget tid på at pakke ham 
ind i et tæppe, og lade ham sove på mig 
som en lille baby. Det har knyttet os eks-
tremt godt sammen, og jeg kan se på 
ham hvis jeg har en stresset dag, så går 
han hvileløst rundt med ørene ud til si-
derne. Så ved jeg, at det er på tide at 
sætte sig i sofaen, og hvile krop og ho-
ved. Jeg fik et spørgsmål fra dyrlægen 
om hvilken type træning vi gik til, der var 
vi endnu ikke startet med træning. Så 
jeg svarede, som sandt var, at jeg havde 
koncentreret mig om at knytte bånd, og 
gøre ham mest mulig tryg. Jeg fik et run-

(Fortsat fra side 22) 

(Fortsættes på side 24) 
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gende svar «Det har du vidst gjort nok af 
nu!!!». Jeg tog det som en bekræftelse 
på at det var lykkedes mig at gøre min 
lille frossenpind tryg. Så meldte vi os til 
træning. 
 
Service hund:  
Det var meningen at Franz skulle blive 
min psykiatriske servicehund, og vi var 
så småt begyndt træning på begynder-
holdet, og derefter familieholdet. Jeg har 
efterhånden fået lov til at ha Franz med 
til næsten alle mine behandlinger, være 
sig fysioterapi, akupunktur og til psyko-
log, og jeg opdagede, at han allerede 
ER min psykiatriske servicehund. Som 
servicehund må han ikke tage kontakt til 
andre mennesker, og det er det stik 
modsatte af, hvad jeg har behov for. Jeg 
har behov for at han tager kontakt med 
dem, vi møder på vores vej, da glemmer 
jeg min angst, og jeg kommer i kontakt 
med mennesker i en ellers lidt ensom 
hverdag.. Det er definitivt noget jeg ikke 
vil lave om på!! Så vi har lagt hele ser-
vicehund uddannelsen på hylden, og ny-
der istede hinandens selskab. Og nu når 
det er koldt, Franz fryser, og min krop 
driller, så nøjes vi med at være agilityhol-
dets mascot og fotograf. 
 
Tøj:  
Jeg er af typen, der mener at når hun-
den alligevel skal ha tøj på, så kan man 
jo Lige så godt gøre det lidt sjov. Franz 
har både Batman (BatFranz) dragt, og 
Superman sokker, han har Pride trøje 
(han er trods alt mit regnbuebarn ;-) ) , 
og han har også farvestrålende flyver-
dragter, regnjakke og en lille trøje det 
står «I Love my mom» på.. Meget af tø-
jet han har, er købt via apper som 
«Wish» og «Joom», men de virkelig var-
me dragter, er købt her i Danmark. Jeg 
har fundet en butik/hundefrisør, der på 
Facebook hedder «Den logrende hale». 

Netbutikken hedder Tholo.dk .Hun har 
også en fysisk butik, den ligger i Brande, 
og jeg vil anbefale alle, der har hunde, 
der trænger til tøj, om at aflægge et be-
søg ved hende! Der findes også MAN-
GE facebooksider der udelukkende sæl-
ger hundetøj, der har jeg købt hele pak-
ker med masser af tøj, til næsten ingen 
penge! Jeg har lært fra Tanja 
(hundemassøren der besøgte klubben 
for et Stykke tid siden) at agility-hunde 
bør få et dækken på, når de bliver sat i 
bilen efter opvarmning, eller efter et løb. 
Det er for at undgå at musklerne bliver 
kolde igen, og hunden kan komme til 
skade under næste løb. Det er også 

(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 25) 
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godt for hunden at blive kølet af lang-
somt efter træning, så bliver den heller 
ikke så stiv i kroppen dagen derpå. 
 
Pleje:  
Som jeg skrev tidligere, ville jeg ha en 
nøgenhund fordi jeg allerede havde en 
hund der virkelig trænger til MASSER af 
børsting, klipning og stort set altid har en 
eller anden knude..(Canutta betyder 
knude! ) Det jeg ikke havde læst så me-
get om, var hudpleje. Jeg havde læst at 
de skulle bades, og smøres, både med 
almindelig creme, og med solcreme når 
det var sol. Det jeg ikke havde læst om 
var, bumser, hudorme, kradsning til 
blods (hotspots), og sådanne sjove ting. 
Jeg tog en tur til Den logrende hale i 
Brande, hun har en Mexicansk nøgen-
hund, med akkurat samme problemer 
som Franz. Det var helt fantastisk at 
kunne få så meget god rådgivning! Jeg 
rejste der fra med 3 forskellige sham-
pooer, en balsam, og et serum til at 
smøre den lille fis med! Super nemt med 
andre ord.. (ironi kan forekomme!!!) Hun 
lærte mig forresten også at klippe kløer, 
helt uden hyl eller piv!  
 
Opsummering:  
For at opsummere, så forventede jeg en 
lille nem fyr, der skulle bades en gang 
imellem, og smøres ved behov. En lille 
fyr jeg kunne gå tur med, og træne med. 
Jeg havde jo set så mange nøgenhun-
de, løbe glad rundt i bar røv, fra forår til 

efterår Både personlighed og aktivi-
tetsniveau havde jeg læst mig frem til 

var perfekt til mig. Det jeg fik: En lille fyr 
der skal bades en gang om ugen, med dyre-
re shampoo end hvad jeg selv bruger 
(haha!), og smøres i serum. En lille fyr 
som slet ikke har håb om at lære at væ-
re alene hjemme (men heldigvis kan han 
være alene i bil når jeg skal steder hvor 
han ikke må være med). En lille fyr der 

ikke kan gå tur i al slags vejr. En lille fyr 
der stort set vil sove i et tæppe på min 
mave, og kradser mig op ad benene når 
han vil op. En lille fyr der skal sove med 
varm pyjamas, og varmepude, også om 
sommeren.. Og en lille fyr der fuldstæn-
dig smelter alle hjerter på sin vej! Til og 
med dem, der mener at nøgenhunde er 
små rotter, klarer Franz at charmere i 
sænk. Alt i alt har jeg fået den bedste 
hund til mig, og min hverdag. Han er bå-
de dyrere og mere arbejdskrævende, 
end jeg nogen sinde havde forestillet mig. 
Og han er det HELE værd! Og sådan fø-
ler vi vel alle for vore kære hundebørn.  

 
Hilsen Gro  

(der nu kan gå alene igennem en  
gågade, så længe Franzen er med.)  

(Fortsat fra side 24) 
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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 
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NY C - klassen 
(max. 100p / opryk-
ning 65p) 

          

Sanne Kjær  109,5         

C - klassen 
(max. 150p / opryk-
ning 110p) 

          

Michael Pedersen  120,6         

Mette Olesen 145,6 139,25 142,4 104,3 145 137,5 123,6 125,5 95,95 127 
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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) 



31 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

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      19.00 - 20.00 
16/09: Sidste Mandagstræning     19.00 - 20.00 
17/09: Sidste tirsdagstræning      19.00 - 20.00 
18/09: Sidste Onsdagstræning     19.00 - 20.00 
05/10: Opstart af lørdagstræning     Se opslag 
26/10  Venskabskonkurrence i Sydthy    Se opslag 
09/11: Hvalpetest        Se opslag 
23/11:   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 

Lørdagstræning fra d. 5.10.2019 til 21.3.2020 

TIDSPUNKT HOLD TRÆNERE TLF. 

Kl. 10.00-11.30       

  Rally Mette 29730510 

        
Kl. 12.00-13.00       

  Begynderholdet 
Leo 

Jytte 
61661991 

42227135 

  Ny C + C Michael 
Bent Erik 

29360313 

30308133 

  Ungdomsholdet 
Anne 

Sanne 
41628069 

30499604 

  Familliehunden Hanne K. 20462592 

        

Kl. 13.30-14.30       

  Agility 1 Leo 61661991 

  Konkurrenceholdet Hanne K. 20462592 

        

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 


