
 
44. årgang marts. 2020 

Det var populært at stå tæt 
ved terrassevarmeren ;) 

Se efterlysning - side 27 !? 
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Kantineudvalg:      

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 
@gmail.com 

      

Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus:    

Michael Pedersen Venusvej 9b 7790 Thyholm 29360313 
Michaelponderup 
@hotmail.com 

Frank Andersen Møllegade 4 7790 Thyholm 50261901 
hjorten46 
@gmail.com 

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

Lars Søgaard  Ørndrupvej 95 7960  Karby  22532999  
larspsoegaard 
@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:      

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

Kasserer:      

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

Ordstyrer:      

Lene Kjærgaard     60930558  
lene.dch 
@gmail.com 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350  

1. og 2. suppleant:      

Pernille Jensby  Kammersgårdsvej 12 7760 Hurup 51490021 pejen91@gmail.com 

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

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
mailto:pejen91@gmail.com
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Konkurrenceudvalg: 

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

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

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

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
Jyttepedersen55 
@hotmail.com  

Birgitte Vestergaard  Havrelandsvej 1 7790 Thyholm 22327933  
birgitte-vestergaard 
@hotmail.com  

Medieudvalg      

Pernille Jensby  Kammersgårdsvej 12 7760 Hurup 51490021 pejen91@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 

Yvonne Riis Lyngs Møllegade 19 7790 Thyholm 27857941  
yrlyngs 
@hotmail.com 

4 Referat bestyrelsesmøde januar 

6 Referat generalforsamling 

8 Generalforsamling - fortsat 

10 Finsk undersøgelse - adfærd. 

12 Venskabsdyst 

16 Nakke, og rygskader  

20 Resultater lydighed 

21 Små historier, og citater 

22 Resultater Rally  

25 Konkurrencedatoer 2019 

26 Kalender 

27 Træningstider 

27 EFTERLYSNING ! 

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: 
www.dch-kreds1.dk 

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

Indholdsfortegnelse 

mailto:birgitte-vestergaard@hotmail.com
mailto:birgitte-vestergaard@hotmail.com
mailto:pejen91@gmail.com
mailto:gro1981@gmail.com
https://www.dch-danmark.dk/kreds-1-nordjylland.htm
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 30/01 2019 hos Betty 

1. Fremmødte: Betty, Jytte, Niels Chr., 
Lene og Tove. 

2. Konstituering af bestyrelsen blev 
som følgende: Formand: Betty Kri-
stensen, Næstformand: Jytte Peder-
sen, Sekretær: Tove Jensen, Ordsty-
rer: Lene Kjærgaard. 

3. Opfølgning af referat fra 
sidst: Godkendt 

4. Nyt fra lands / kreds: Der er kreds-
generalforsamling d. 19-02-2020. 
Kredskasserer oplyser at der er 15 
medlemmer mere i år. VIP- aften bli-
ver afholdt d. 21-10-2020 og Hunde-
førerdag d. 25-10-2020. Der starter 3 
nye dommeraspiranter i 2020. Der 
var 90 deltager på Tranum, hvilket al-
le var godt tilfreds med. Tilbagebeta-
ling af kontingent til kreds/lands vil 
være muligt, med god og gyldig 
grund inden for 3 uger, hvis en hun-
defører springer fra. Konkurrencetil-
meldingsmodulet i Klubmodul kører 
og der er allerede oprettet en del kon-
kurrencer. Der er dog problemer med 
beregnerprogrammet, men der arbej-
des på at få det løst. Der er 3 dom-
meraspiranter i Rally der har gen-
nemført uddannelsen 2019. Året bød 
desværre også på farvel til 2 rutinere-
de rallydommere. 

5. Siden sidst: Der har været flg. siden 
sidste best.møde. Vagt i Midtpunkt, 
Julefrokost, Juleafslutning, Juleferie, 
Møde med kommunen ang. overta-
gelse af sportspladsen i Lyngs, Op-
start af klubmodul, Generalforsam-
ling, Trænermøde og Tranumkursus. 

6. Fremlæggelse af Årsregnskab 
2019 Regnskabet gennemgåes og 
diskuteres, og godken-
des.Fremlæggelse af regnskab 
2020:  Der bestemmes at regnskabet 
skal sendes til bestyrelsen ( for gen-
nemgang) inden generalforsamlin-

gen. 
7. Aktivitetsoversigt 2020: Aktivitets-

oversigten gennemgåes og godken-
des. Hvalpeholdet “skipper” konkur-
rence og laver afslutning i stedet for. 
Det kører som prøve i foråret. 

8. Annoncetegning til Hundeposten 
fordeles. 

9. Nyt fra husudvalget: Der er huller i 
vejen på trods af at Niels Chr. har lagt 
grus i. Når vejret tillader vil han prøve 
at skrabe vejen for måske at rette lidt 
op på den. 

10.Næste  måned:  Der er opstart af 
hvalpehold og Venskabsdyst i Thi-
sted. 

11.Eventuelt:  Der er spørgsmål om vi 
skal genoptage fastelavnsfest når vi 
nu har et børne/ungdomshold. Det er 
der ikke stemning for. Der savnes lidt 
“ fælles” tillmelding til konkurrencer 
d.v.s. lidt pres på hundefører så der 
kan blive lidt mere sammenhold til 
konkurrencer. Det tages op på næste 
trænermøde. Der efterlyses informati-
oner fra div. kurser (Tranum) Er der 
noget som måske kunne bruges i an-
dre sammenhæng end på div. hold. 
Mette vil søge om penge til ny 
“legeplads” til hunde ved Y-mens 
Club, Sydthy. Mere information om 
klubben ønskes bestyrelsen imellem. 
Trænerlederformand (Leo) inviteres 
med til næste bestyrelsesmøde p.g.a. 
evt. brev til kredsen ang. trænings-
metoder på træneruddannelsen som 
vi i Dch Thyholm ikke kan stå inde for. 
Der indkaldes til husudvalgsmøde for 
planlægning af græsslåning. Dato for 
bestyrelsesmøder i 2020: 20/2 ved 
Tove, 26/3 ved Jytte, 23/4 ved Lene, 
14/5 ved Niels Chr., 18/6 ved Betty, 
28/8 ved Mette, 10/9 ved Tove, 8/10 
ved Jytte, 12/11 ved Lene.  

Tove Jensen 
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Referat generalforsamling i Thyholm DcH Torsdag 23. januar 2020 kl. 19.00 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup 
Per var forhindret – Leo blev dirigent. 
Indkaldelsen var rettidigt. 
2. Formandens beretning. 
Kunne læses i hundeposten. Blandt 
andet har overtagelse af Lyngs Klub-
hus + 50.000 kr. fyldt meget i slutnin-
gen af året. Udfordring angående 
græsslåning. Flot fremmøde til juleaf-
slutning. Klubmodul er blevet indført i 
klubben. Godkendt! 
3. Regnskabsaflæggelse  
af klubbens kasserer. Udfordring i for-
bindelse med klubmodulets regn-
skabsprogram. Regnskabet godkendt. 
4. Fastsættelse af kontingent og 
træningsgebyr.  
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for-
bliver uændret. 
Uændret.  
5. Indkomne forslag. 
Ingen. 
6. Valg af formand.  
Betty Kristensen blev genvalgt. 
7. Valg af kasserer.  
Kassereren er ikke på valg 
Uændret. 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Anne Bak Olesen og Jytte 
Pedersen 
Jytte Pedersen og Niels Chr. Lyngs 
blev valgt.                  
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen 
På valg er: Per Pinnerup og Niels Chr. 
Lyngs 
Pernille Jensby blev valgt som 1. sup-
pleant og Anne Olesen blev 2. supple-
ant.  
10. Valg af 2 revisor.  
På valg er: Flemming Olesen og Anne 
Olesen  
Genvalgt. 
 

11. Valg af 1 revisorsuppleant.  
På valg er: Tove Jensen 
Genvalgt. 
12. Valg af arrangementsudvalget 
På valg er Betty Kristensen, Jytte Pe-
dersen  
Betty Kristensen og Yvonne Lyngs 
blev valgt. 
13. Valg af kantineudvalg 
På valg er: Betty Kristensen  
Genvalgt. 
14. Valg af redaktion. 
På valg er: Hanne Kristiansen, Anne 
Olesen, Leo Jepsen og Gro                        
Kannelønning 
Leo Jepsen, Gro Kannelønning, Per-
nille Jensby og Anne Olesen blev 
valgt. 
15. Valg af hus udvalg.  
På valg er: Michael Pedersen, Hanne 
Kristiansen, Lars Søegaard og Niels 
Chr Lyngs 
Michael Pedersen, Lars Søegaard, Ni-
els Chr. Lyngs og Frank Andersen blev 
valgt. 
Rengøringshold er: Kari Lousdal, 
Hanne Kristiansen, Jytte Pedersen, 
Yvonne Lyngs og Betty Kristensen – 
bestyrelsen indkalder. 
16. Valg af træningslederformand 
og tillidsmand. 
På valg er: Leo Jepsen.  
Genvalgt.  
17. Valg af træningslederformands-
suppleant. 
På valg er: Anne Bak Olesen  
Genvalgt. 
18. Valg af udvalgsmedlemmer: 
 Lydighed: Anne Olesen 
 Agility: Tove Jensen 
 Rally: Betty Kristensen 
Konkurrenceudvalget, som udvalget 
skiftede navn til, består af: Mette Ole-
sen, Tove Jensen, Birgitte Vestergaard 

(Fortsættes på side 8) 
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Generalforsamlingsreferat fortsat 

og Jytte Pedersen. 
19. Uddeling af årsmærker 
5 år Benjamin Jepsen og Tove Jensen 
20 år Bent-Erik Riisgaard  
35 år Kari Lousdal  
Hundeførermærke i bronze 

Mette Olesen og Anne Olesen 

Hundeførermærke i sølv 
Anne Olesen 

 
Årets C-hund 
Mette Olesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets agilityhund 
Lars Søegård 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Årets rallyhund 
– Anne Olesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets medlem – 
Leo Jepsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Eventuelt 
Status på flytning: Græsslåning er en 
udfordring. 
Opfordring om at bruge klubmodul-
appen – mange gode fordele.  
På klubmodul ligger støttemedlem un-
der event. Støttemedlemmer får hunde-
post og inviteres med til fest i klubben. 
 
 

(Fortsat fra side 6) 
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Finsk undersøgelse om adfærd hos hunde. 
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Adfærdsproblemer og angst hos hunde 
mindsker deres livskvalitet og kan føre 
til omplacering eller aflivning. I betragt-
ning af det store antal hunde og sam-
menhængen med disse problematiske 
opførsler er der behov for en bedre 
forståelse af sammenhænge. 
Dette er et meget lille udpluk af en finsk 
brugerundersøgelse af 13715 hunde 
fordelt på 264 racer. 
Hele undersøgelsen kan findes her:  
www.nature.com/articles/s41598-020-
59837-z  (på Engelsk) 
Der kan findes mange spændende ting i 
undersøgelsen, f.eks. bliver frygten for 
tordenvejr ikke mindre med alderen, det 
ser nærmere ud til at uadresseret frygt 
stiger med tiden!! 

Hanhunde er mere aggressive, og hy-
peraktive, men hunhunde er mere ban-
ge for fremmede. 
Tendensen for aggresion imod familie-
medlemmer stiger generelt også som 
hundene bliver ældre, måske er der tale 
om at man vænner sig til en dårlig ad-
færd i hjemmet og ikke får gjort noget 
ved det. 
Et af de ting som undersøgelsen viser 
er bl.a. at adfærd er raceafhængig, som 
også er understøttet af anden forskning, 
det er ikke kun et spørgsmål om opdra-
gelsen. Dette stiller et stort spørgsmål 
om avlsarbejdet hos kenneler! For ad-
færd kan ændres igennem målrettet 
avlsarbejde. 
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På trods af at det regnede tykt med 
skomagere hele dagen, så havde vi en 
hyggelig dag, og med godt humør  
også de der var gennemblødte :) 
Agility: 
Lars og Canutta 2. pl. i spring kl. 1 
Lydighed: 
Bent Erik: 2. pl. i NyC-klassen 
Dinah: 2. pl. i C-klassen 

Rally 
Anne: 2. pl. i øvet, og 2. pl. i åben 
Mette: 2. pl. i ekspert 
Leo: 2. pl. i begynder, og 3. pl. i åben. 
 
Det er da ret flot at vi hiver 8 pokaler 
hjem med kun 9 hundeførere fra Thy-
holm. 
Det er ikke så ringe endda :) 

Glimt fra venskabsdysten i Thisted d. 29 februar 
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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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 ”Hold” i halsbåndet. 
 
Anders Hallgren gennemførte for nogle 
år siden en undersøgelse i Sverige, om 
hvor udbredte rygproblemer var hos 
hunde.  
Af alle de undersøgte hunde havde de 
63% rygproblemer, dette viser at gan-
ske almindelige hunde sagtens kan gå 
rundt med rygproblemer, det er faktisk 
ligeså normalt som hos mennesker. 
Af de hunde der havde rygproblemer 
havde de 55,33% ligeledes adfærds-
problemer, af disse var der ca. 42% 
som havde udfarende adfærd, aggres-
sive eller stressede, mens ca. 13% var 
reserverede eller bange. 
Blandt hunde der ikke havde rygproble-
mer var 19% udfarende næsten 11% 
reserverede, 70% var problemfrie mod 
kun 45% i problemgruppen. 
Vendt lidt på hovedet, og kigger man 
på de udfarende hunde havde 79% 
rygfejl og kun 21% fejlfrie. 

Af de reserverede hunde havde 69% 
rygfejl, 31% ingen fejl. 
På hunde uden problemer var fordelin-
gen ca. 50-50% hvad rygfejl angår. 
Undersøgelsen viser at tidlige ledfejl, 
ryk i linen og langvarig træk i line er en-
væsenligt større faktor for rygfejl end 
andet. Tidlige ledfejl kan være et varsel 
for senere rygproblemer. 
 
Blandt de hunde der havde nakke-
skader var de 91% blevet udsat for 
hårde eller langvarige ryk i linen  
 
Det ser ud som om det er lige normalt 
for hunde at have rygproblemer som 
hos mennesker, men ikke alle udvikler 
problem adfærd på grund af skaden, 
men undersøgelsen viser tydeligt at der 
er en sammenhæng mellem de hunde 
der har en aggressiv udfarende adfærd 
og skader på ryggen.  
 

Den største synder er ydre skader, 
skader som giver en pludselig og 
hård påvirkning.  
 
Ydre påvirkninger/vold kan være an-
greb, påkørsel, hund der mister balan-
cen enten under opbremsning i bilen, 
under acceleration eller pludselige 
sving. At vælte, smide eller presse hun-
den ned på jorden viser sig også at 
være en faktor, bl.a. den famøse ”alpha 
rulning”.  
Undersøgelsen viser en af synderne 
blandt nakkeskader er ryk i linen, der er 
grund til at tro at kvælerhalsbånd er 

med til at forværre nakkeskader, hvis 
der anvendes både kvæler og ryk i li-
nen. Kvælerhalsbånd alene ser ikke ud 
til at være årsag til rygproblemer.  
Dette understreger vigtigheden af at 
lære hunden at gå pænt i snor. 
 
Det er glædeligt at det viser sig at leg, 
hop og spring ikke synes at have en 
skadelig indvirkning på hundes rygge, 
men pludselige ”overfald” fra andre 
hunde kan give skader. 
 
En opsummering af undersøgelsen kan 
købes hos forlaget Tro-fast. Udover en 
grundigere gennemgang af skader og 
årsager, understreger den også vigtig-
heden af at varme op først, bl.a. Ulve  
modellen, med strækøvelser og lang-
som start. 

      
 Leo 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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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 

2
9

/2
 V

e
n
s
k
a

b
s
-

d
y
s
t T

h
is

te
d
 

 

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

  

Bent-Erik Riisgaard 78,30  

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

  

Michael Pedersen   

Sanne Kjær   

Dina Doctermann 114,25  

B - klassen  
(max. 200p / opryk-
ning 160p) 

  

Mette Olesen   
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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 

En lille solstråle historie! 
 
En bedstemor kommer på besøg på 
træningspladsen, med sig har hun sit 
dejlige barnebarn. 
Barnebarnet har en dejlig leverpostej-
mad i hånden. Den altid sultne labra-
dor får straks færten af mad og sprin-
ger glad afsted og tager en bid 
af maden. 
Barnet og bedstemoderen tager 
det koldt og roligt. Bedstemode-
ren siger til barnet skynd dig at 
spise det sidste. 
Det var tegn på hvor dyrevenlig 
mennesker kan være og lære 
børnene at man godt kan dele 
sin mad med andre, også med 
hunden. 

Små historier, og citater 

Citat fra en lettere gnaven Han-
ne  
efter en meget våd og kold venskabs-
dyst: 
 
”Den eneste grund til vi har ven-
skabsdyst, er, at os der ikke kan fin-
de ud af det, kan komme ud og blive 

bekræftet i, at 
det kan vi ikke.”  

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, landsdækkende 
eller både og, dette vil fremgå af indbydelserne, hvor der også står evt. max an-
tal ALLE konkurrencer skal hvis muligt indlægges på Klubmodul inden 31. de-
cember 2019. Selve indbydelsen indlægges samme sted, hvis muligt ca. 2 må-
neder før konkurrencedagen. Tilmeldingsfrist 15 dage før  
  
Resultaterne uploades umiddelbart efter konkurrencen via beregnerprogram-
met:  
  
Startgebyr C-B-A-E  = kr. 125-150-250-250  
Startgebyr IFH og IGP   = 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 50kr 

Konkurrence gebyrer og regler i kreds 1 



24 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

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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AKTIVITETSOVERSIGT  2020 
 

 
08/02: Opstart begynderhold      12.00-13.00 

29/02  Venskabsdyst Thisted      Se opslag 

21/03: Sidste lørdagstræning       

30/03: Første mandagstræning      

31/03: Første tirsdagstræning       

01/04: Første onsdagstræning       

18/04: Lokalkonkurrence      Se opslag 

06/05: Begynderhold afslutning     Se opslag 

23/05: Landsdækkende Rallykonkurrence    Se opslag  

20/06: Sommerfest i klubhuset     Se opslag 

06/07: Sidste mandagstræning før ferien     

07/07: Sidste tirsdagstræning før ferien     

08/07: Sidste onsdagstræning før ferien     

Uge 29-30-31 Sommer ferie 

03/08: Første mandagstræning efter ferien    

04/08: Første tirsdagstræning efter ferien     

05/08: Første onsdagstræning efter ferien     

12/08: Opstart begynderhold      19.00 - 20.00 

14/09: Sidste Mandagstræning      

15/09: Sidste tirsdagstræning       

16/09: Sidste Onsdagstræning 

19-20/09 DM i Sydthy      

26/09: Opstart af lørdagstræning  

17/10  Venskabskonkurrence - Thyholm    Se opslag 

07/11: Begynderhold afslutning 

13-14/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)        Se opslag 

21/11:   Julefest        Se opslag 

05/12: Juleafslutning, derefter juleferie    Se opslag 

 

År 2021  

 

09/01  Opstart efter ferien.       

09-10/01  Tranum kursus       Se opslag 

21/01: Generalforsamling      19.00 - 21.00 

Dato: Emne:         Tid: 
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Aftentræning 2020 Fra d. 21.3.2020 til 23.9.2020  

TIDSPUNKT HOLD TRÆNERE TLF. 

Mandag       

18.00-19.00 Rally Mette 24657118 

19.00-20.00 Agility Leo 61661991 

Tirsdag       

16.30-17.30 Ungdomsholdet 
Anne 
Sanne 

41628069 
30499604 

18.00-19.00 Klikkerholdet Lene K. 60930558 

19.00-20.00 Konkurrence-Lydighed Hanne K. 20462592 

Onsdag 19.00-20.00       

  Begynderholdet 
Mette 
Jytte 
Birgitte 

24657118 
42227135 
22327933 

  Familliehunden 
Hanne K. 
Betty 

20462592 
29730510 

  Ny C + C 
Michael 
Bent Erik 

29360313 
30308133 

Efterlysning!!! 
 
Kære alle hundevenner 
Når jeg tager ned på træ-
ningspladsen, så hænder 
det (ret ofte faktisk), at mi-
ne fine, hvide poter bliver 
væk. Derfor, kære hunde-
venner, kan I ikke hjælpe 
mig med at holde øje med 
dem? Nogle gange dukker 
de dog op igen i en spand 
med vand… meeen hvis I 
nu kunne hjælpe, så jeg 
kunne finde dem lidt før, vil 
jeg blive glad (endnu mere 
glad end jeg er i forvejen!).  

 

 

 

Kærlige 
vov fra Cocopops 
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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 


