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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 

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

Lars Søegaard  Ørndrupvej 95 7960  Karby  22532999  
larspsoegaard 
@gmail.com  

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225  
pithyholm 
@altiboxmail.dk 

Næstformand:     

      

Sekretær:      

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

Kasserer:      

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

Ordstyrer:      

Lene Kjærgaard     60930558  
lene.dch 
@gmail.com 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

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

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350  

1. og 2. suppleant:      

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 
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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 

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 septem-

ber 

6 Referat ekstraordinær generalfor-

 samling 

8 Formandensberetning 2020 

10 Dagsorden Generalforsamling 

11 Årets medlem 

12 Glimt fra Agilitytræning 

16 Hund og helse 

24 Resultater lydighed 

26 Resultater Rally 

27 Regler og gebyrer 

28 Konkurrencedatoer 2020 

30 Kalender 

31 Træningstider 

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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Bestyrelsesmøde d. 10. september 20  ved Tove. 

Fremmødte Niels Chr. Lyngs, Betty Kri-
stensen, Lene Kjærgård, Pernille Jens-
by og Tove Jensen 

  

1. Opfølgning af referat fra sidste mø-
de:  Godkendt. 

2. Siden sidst:  Der har været lands-
møde i Vejen. Betty og Per deltog. 

3. Nyt fra kreds/lands: Ny hundelov 
bliver snart vedtaget. Der bliver 
mulighed for at deltage i DcH med 
hunde med kirurgisk indgreb på 
ører og hale p.g.a. skade. Foderfir-
maet Kingsmoore har fået en ydel-
se, men DcH har ikke fået noget 
retur. Der er derfor sat advokat på 
sagen. Der er pt. 1885 medlemmer 
i kredsen. Det er 69 mindre end 
sidste år. Dette er ok tiltrods for 
COVID-19. Landsmødet blev det 
korteste møde til dato. Morten blev 
genvalgt, ny formand for eftersøg-
ning, næstformand og landskasse-
rer blev genvalgt. Landskontingent 
er uændret. Der var forslag om æn-
dring til gebyr for deltagelse til DM. 
Dette blev godkendt. Initeritivfon-
den mangler penge p.g.a stor efter-
spørgsel. Der bliver fremstillet en 
“Hvalpepakke” med div. info om 
hund/træning som kan bestilles hos 
DcH. Kan evt. deles ud på hvalpe-
hold. Der bliver prisstigning på 50,- 
kr. for deltagelse til DM. Pengene 
gives i tilskud til den klub der afhol-
der DM. Klubben kan frit bruge 
pengene. Evt. til tilskud til sporlæg-
ger eller andre hjælpere. 

4. Fremlæggelse af regnskab:  Regn-
skab ikke fremkommet. 

5. Venskabsdyst: Efterårskonkurren-
cen bliver afholdt af Sydthy i stedet 
for af Thyholm p.g.a. corona-regler. 

 

 

6. Ekstraordinær generalforsam-
ling:  Afholdes d. 14. september i 
klubhuset p.g.a kontingentstigning, 
valg af ny formand og ny kasserer. 
Bestyrelsen foreslår en stigning på 
40,- kr., Per Pinnerup som formand 
og Betty Kristensen som kasserer. 

7. Overtagelse af stadion i Lyngs: Der 
er ingen indsigelser indkommet 
mod at hundeklubben overtager 
Lyngs stadion og klubhus. 

8. Nyt fra husudvalget: Der er ikke 
kommet tilbagemelding fra “ rotte-
manden “. Han kontaktes for op-
fyldning af giftstationer omkring 
klubhuset. 

9. PR. samt hjemmesiden/
facebook:  Opfordring til alle om at 
bruge facebook til deling af info og 
derved gøre klubben mere synlig. 

10. Bent Erik er blevet færdig med træ-
neruddannelsen. Der købes et ga-
vekort hos Camillas Dyrecenter til 
ham. Lene har tilmeldt sig et ikke 
DcH-kursus og efterspørger tilskud 
til betaling. Dette drøftes senere. 
Der bliver pt. ingen deltagelse af 
hunde og fører ved div. fødselsda-
ge og festlige begivenheder p.g.a 
COVID-19. 

 

Næste møde TORSDAG d. 8/10-20 ved 
Per. 

  

    Tove Jensen 

sekretær 
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Ekstraordinærgeneralforsamling d. 14/9-2020 i klubhuset. 

  
Der var 18 fremmødte. 
  
1. Kontingentstigning: Fastsættelse 

af kontingen p.g.a. kontingentstig-
ning fra kredsen på 40,- kr. pr. år. 
Dette godkendes og kontingenten 
i DcH Thyholm vil stige fra 960 kr 
til 1.000 kr. for 1 hund og 1 fører 
pr. 1/1-2021. 

 
2. Valg af ny formand: Bestyrelsen 

har foreslået Per Pinnerup. Han 
modtager valget og godkendes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Valg af ny kasserer: Bestyrelsen 

har foreslået Betty Kristensen. 
Hun modtager valget og godken-
des. 

 
4. Evt.: Bent Erik er blevet færdig 

med træneruddanneslen. Han 
modtager en lille erkendelighed 
fra klubben. 

 
5. Der er ikke kommet indsigelser 

 vedr. overtagelse af klubhus og 
 stadion i Lyngs. 

 
6. Der efterlyses personer til en ar-

bejdsgruppe vedr. renovering af 
huset i Lyngs. Leo, Per, Niels Chr. 
+ husudvalget melder sig. Der er 
dog altid plads til flere “hænder”. 

 
7. Afslutning med kaffe. 
  
  
Tove Jensen 
sekretær 
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Formandens beretning 2020 

2020 har været et mærkeligt år.  
 
Coronaen gjorde at alt næsten blev af-
lyst.  
Vi fik startet et hvalpehold op, men måt-
te også her lukke ned på grund af coro-
na. 
Så var der en venskabsdyst i Thisted i 
februar mdr. Her var det hele ved at 
drukne i regn. Det var rigtig koldt for bå-
de hunde og førere. 
Vi var godt i gang med forberedelse til 
at hjælpe til med afholdelse af Dan-
marksmesterskabet  i Sydthy, men også 
det måtte aflyses. 
Vores egen landsdækkende rallykon-
kurrence blev aflyst. 
Der har været en masse skriveri med 
kommunen angående klubhuset i 
Lyngs. Her gik bestyrelsen skævt af 
hinanden og det gjorde at Jytte Peder-
sen og Mette Olesen forlod os, det er vi 
meget kede af. 
Lige før sommerferien kom vi i gang 
med træningen igen, men måtte sige at 
vi ikke kunne starte et rent hvalpehold 
op efter ferien, men de der ville kunne 
komme på familieholdet. Det blev et 
stort hold, med mange dejlige hunde og 
førere. 
Vi måtte desværre også give venskabs-
dysten videre til Sydthy, da vi ikke over-
holdte alle krav til coronaen. 
Vi blev nødt til at afholde en ekstraordi-
nærgeneralforsamling, hvor vi satte 
kontingentet op med 40 kr., som træder 
i kraft fra januar 2021. Der blev der 
valgt ny formand og ny kasserer. For-
manden blev Per Pinnerup og kasserer 
blev undertegnede. 
Jeg har været glad ved at være for-
mand i klubben. Der har været et godt 
samarbejde i klubben, men da vi ikke 
kunne finde en ny kasserer sprang jeg 

til da Per gerne ville tilbage i formands-
stolen igen. 
 

Betty Kristensen 
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Dagsorden til Generalforsamling 

Dch-Thyholm 

Torsdag 21. januar 2021 kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Pinnerup 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabsaflæggelse af klubbens kasserer. 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. Bestyrelsen forslår kon-

tingent uændret. 

5. Indkomne forslag.  

 a. Bestyrelsen foreslår at kassereren igen bliver en del af bestyrelsen. 

 b. Bestyrelsen foreslår at pkt. 17 udgår, indtil der blive et behov igen. 

1. Valg af formand. Per Pinnerup. 

2. Valg af kasserer: Bestyrelsen forslår Betty. 

3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Tove, Pernille (modtager 

ikke genvalg) og Lene 

4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Anne 

5. Valg af 2 revisorer. På valg er: Flemming Olesen og Anne Olesen. 

6. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Tove Jensen 

7. Valg af Bar/fest udvalg. På valg er Betty Kristensen (modtager ikke 

genvalg) 

8. Valg af redaktion/medieudvalg. På valg er: Pernille, Gro, Anne Olesen 

og Leo Jepsen 

9. Valg af hus udvalg. På valg er: Michael, Lars og Nieles-Christian. 

10. Valg af træningslederformand/tillids m/k. På valg er: Leo Jepsen. 

11. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Anne 

12. Valg af konkurrenceudvalg, Rally, AG og lydighed. 

13. Eventuelt. 
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Indstilling af årets 
medlem 

2020 
 

Igen i år uddeles prisen for årets medlem. 
 

Prisen uddeles til en person som har opnået gode 
resultater med sin hund, er en god kammerat eller en 

som gør et stort stykke arbejde for klubben. 
 

Alle medlemmer kan indstille  
en modtager af pokalen. 

Indstillingen skal begrundes skriftligt og kan sendes 
på mail til  

formand@dch-thyholm.dk  
eller afleveres til undertegnede. 

 
Prisen vil blive uddelt til Generalforsamlingen  

21. januar 2021 
 

Indstillingsfristen senest 14. januar 2021 
 

m.v.h. 
 

Per Pinnerup 
Formand 

mailto:formand@dch-thyholm.dk
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Agility træning 
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Agility træning 
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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 kan egentlig en hund? En samling af info!  

Der findes uendelige muligheder for 
dig og din hund, både på fritidsbasis, 
og professionelt.  
Her er kun en samling af hvad hunden 
kan gøre for vores psykiske helbred.  
 
I sammenhæng med World mental 
health day den 10.10.2020 ville jeg 
gerne finde frem lidt fakta om hvad en 
hund kan hjælpe og støtte os menne-
sker med.  
Jeg arbejder for den norske organisati-
on ”Verdensdagen for psykisk helse”, 
som er Norges største oplysningskam-
pagne om psykisk helbred.  
Vi arbejder mod at det skal være lige 
så naturligt at sige at man har ”brækket 
psyken” som det et at sige at man har 
brækket benet. Vi arbejder på opdrag 
fra den norske sundhedsstyrelse. 
 
Verdensdagen for psykisk helse har 
som mål: 

Å øke befolkningens forståelse 
av egen psykiske helse, og 

hva som bidrager til god 
psykisk helse. 

Å øke kunnskap og åpenhet om 
psykisk helse. 

 
Besøgshund: 
Mere end 700 ældrehjem og andre ple-
jeboliger er tilmeldt TrygFonden Be-
søgshunde. 
Her kan man gå ind på besogshun-
de.dk og tage en digital test for at finde 
ud af om du og din hund kan blive be-
søgsven på et plejehjem eller ældre-
hjem.  
Man skal kontakte Trygfonden for at 
blive vurderet og evt godkendt.  
Trygfonden skriver: ”På vores sessio-
ner skal hunden gennem en sundheds-
undersøgelse og en adfærdstest for at 
sikre, at den vil blive en god og glad 
besøgshund. Vi tager desuden en snak 
med dig, hvor vi afstemmer forventnin-
ger til hinanden.” 
 
 

(Fortsættes på side 18) 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Terapihund:  
På videnskab.dk står der ”Dyr kan hjæl-
pe mennesker på mange måder. De 
kan fremme vores følelsesmæssige og 
fysiske sundhed og velvære gennem 
brug af dyreterapi eller terapihunde.” 
 
Det er bevist igennem mange studier, at 
hunden hjælper terapeuten med at 
knytte bånd til sin pasient hurtigere i te-
rapisammenhæng. Hvilket i mange til-
fælde vil gøre behandlingstiden både 
hurtigere og mere effektiv.  
”Hvad sker der psykologisk for perso-
ner, der benytter terapihunde? 
Båndet mellem mennesker og dyr kan 
have en positiv effekt på både dyr og 
mennesker. 
Forskning viser, at terapihunde kan 
mindske stress fysiologisk (ved at redu-
cere koncentrationen af stresshormonet 
kortisol) og øge tilknytningsresponser-
ne, der udløser hormonet oxytocin (der 
populært også bliver kaldt det sociale 
hormon, kærlighedshormonet eller 
krammehormonet). 
Hundene reagerer også positivt på akti-

viterne. De producerer også oxytocin, 
og niveauet af stresshormonet kortisol 
falder, når de knytter bånd til deres eje-
re. 
Hundene føler ofte det samme, når de 
arbejder som terapihunde, som hvis de 
var hjemme; alt afhængig af den miljø-
mæssige kontekst.” 
 
Læsehund: 
Ca. 15 % af danske skolebørn har en 
læseudfordring og mange af dem har 
samtidig mistet lysten til at læse. En læ-
sehund tilbyder ro og nærvær, der ska-
ber tryghed og tillid hos barnet. Noget 
måske en voksen ikke klarer at tilbyde i 
en travl hverdag.  
En læsehund er godkendt og certificeret 
til at arbejde på biblioteker og skoler 
med netop denne opgave. Her får bar-
net mulighed for at læse højt for læse-
hunden i 20-30 minutter, og herefter er 
der tid til hundeøvelser og sjove tricks.  
Mere info kan du finde på laesehund.dk 
 
Psykiatrisk servicehund:  
«En servicehund til en psykisk 
syg person er en specialtrænet hund, 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 20) 



19 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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der er nøje udvalgt efter sit væsen, 
temperament og adfærd. 
Efter en grundig testperiode på 14-21 
dage findes hunden kun egnet, hvis den 
opfylder de specielle krav, som kræves 
af disse for at kunne fungere hos en 
person, som har brug for en meget 
godmodig, social og samarbejdsvillig 
hund.»  
 
En psykiatrisk servicehund skal støtte 
ejeren i pressede situationer, som ved 
for eksempel offentlig transport, i 
supermarked eller til fritidsaktiviteter… 
Det kan også være noget så «enkelt» 
som at blive med udenfor når man skal 
hente posten.  
”hunden kan styres og bevarer kontak-
ten til sit menneske overalt. Hunden læ-
rer derfor at give støtte til sit menneske 
ved på kommandoen “touch” at lægge 
sit hoved i skødet, i hånden eller mod 
benet. Hunden lærer også at skabe 
plads for sit menneske ved at gå ind 

foran denne og kigge op. Denne øvelse 
er medvirkende til at forhindre angstan-
fald.”   
”En servicehund har jf. fødevareministe-
riet adgang steder, hvor almindelige fa-
miliehunde ikke må komme – super-
marked, restaurant, hos lægen, på sy-
gehuset og mange andre steder.” 
”En servicehund er specialtrænet til at 
udføre særlige øvelser, som giver bor-
geren en tryghedsfølelse. Servicehun-
den kan medbringes i forskellige miljøer 
og fungerer som en støtte for sit men-
neske i nye og uvante situationer, samt 
bidrage til at skabe kontakt med andre 
mennesker. En servicehund er ikke et 
mirakel, men et gensidigt samarbejde 
mellem hund og bruger. Servicehunden 
kan afhjælpe funktionsnedsættelser, 
hvor medicin ikke hjælper. Servicehun-
den skaber opmærksomhed, men fun-
gerer samtidig som et filter til omver-
den. Servicehunden har været i træning 
og boet hos en professionel instruktør, 
inden den bliver certificeret og udplace-

(Fortsat fra side 18) 

(Fortsættes på side 21) 
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ret som servicehund.” 
Hvis man er for ”god” til at få bevilget en 
servicehund, kan man ved teamservice-
hunden.dk få trænet en hjælperhund 
istede. Hjælperhunden bidrager med 
meget af det samme som en service-
hund, men den er måske ikke nået helt 
op på servicehund niveau, og bliver der-
for kun godkendt til hjælperhund.  
”Hjælpehunden har ikke adgang samme 
steder som servicehunden. Den skal ik-
ke leve op til samme strenge krav som 
en servicehund, men skal selvfølgelig 
være mental og fysisk sund og rask. En 
hjælpehund er en lydighedstrænet fami-
liehund, som er vild med at samarbejde 
med sit menneske og derved skabe 
glæde og overskud i hverdagen.”  
 
Førerhund:  
Behøver måske ikke videre introduksjon 
men her er noget hentet fra blind.dk:  
”En kommende førerhund begynder sit 
liv i en foderværtsfamilie fra den er otte 
uger. Her bor den til den er ca. 11-12 
måneder, hvorefter den flytter ind hos 
en førerhundeinstruktør, der træner 
hunden i cirka 5 måneder, før den kom-
mer hjem til brugeren. 
Hunden skal blandt andet lære at beva-
re overblikket og færdes upåvirket i alle 
slags situationer, således at førerhunde-
brugeren kan færdes sikkert, frit og uaf-
hængigt. 
 
Førerhunde må komme med ind i føde-
varebutikker og restauranter for at hjæl-
pe brugeren. 
Førerhunden kan 34 forskellige kom-
mandoer i to kategorier – enten finde-
kommandoer eller retnings-
kommandoer. 
Du kan kende en førerhund på den sær-
ligt udviklede bøjle med orange dække 
og det blå færdselsmærke med symbo-
let ”Manden med den hvide stok” og 
Dansk Blindesamfunds logo. 

 På navneskiltet i førerhundens hals-
bånd står førerhundebrugerens navn, 
adresse og telefonnummer. På den an-
den side af skiltet står der 
”FØRERHUND”. 
 De fleste førerhunde har en gang imel-
lem en klokke om halsen. Den bruges 
for eksempel på arbejdspladsen, og når 
hunden bliver luftet, så brugeren kan 
høre, hvor førerhunden er. 
 Dansk Blindesamfund har været an-
svarlig for uddannelse og udplacering af 
førerhunde i Danmark siden 1949.” 

En førerhund udvider et blindt men-
neskes horisont, noget der giver 
en oplevelse af mestring, som 
igen giver en god psykisk effekt 
på vedkommende. 
 
 

Servicehund til mennesker med be-
vægelseshandicap: 
”Servicehunde til Handicappede.  
STH træner servicehunde til glæde og 
gavn for mennesker med bevægelses-
handicap 
STH - Servicehunde til Handicappede 
er en nonprofitorganisation, der træner 
service - og socialhunde til mennesker 
med bevægelseshandicap. 
En servicehund kan udføre en lang ræk-
ke hjælpefunktioner, så som at åbne 
skuffer og skabe, trække strømper eller 
jakke af, trykke på lyskontakter, samle 
tabte genstande op fra gulvet, hente for-
skellige ting, gø på kommando ved be-
hov for assistance m.v. 
Men udover de praktiske ting, er der an-
dre, og måske mindre synlige fordele. 
En servicehund giver stor glæde og 
tryghed i hverdagen, og kan være med 
til at få mere fysisk aktivitet, frisk luft og 
socialt samvær ind i dagligdagen. Den 
kan være den lille isbryder, der gør, at 
mødet med omverdenen bliver nemme-
re, og som gør det mere naturligt at fal-
de i snak med andre mennesker. 
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En servicehund kan give øget ansvars-
følelse, da den skal luftes, passes og 
plejes. Den kan være med til at styrke 
følelsen af at være selvhjulpen, og ikke 
altid skulle bede andre mennesker om 
hjælp. 
STH specialtræner servicehunde til at 
hjælpe mennesker, der på grund af syg-
dom eller ulykke har et, eller flere, fysi-
ske handicap. Det kan eksempelvis væ-
re delvise lammelser, sklerose, polio, 
cerebral parese, muskelsvind, eller am-
putation af lemmer. ”  
 
Rusbehandling og hund:  
En masteropgave fra NTNU konklude-
rer med:  
”Bruk av dyr i behandlingen av rusmis-
brugere kan bidrage positivt på en ræk-
ke områder, også på flere områder det 
trolig vil kunne være vanskelig for men-

nesker å bidrage. Dyr kan blandt andet 
være kontakt skabere den første tiden, 
skabe trivsel, gi optræning av færdighe-
der som omsorg, kærlighed og tillid. De 
kan bidrage i optræningen av fysisk hel-
se, hjælpe elevene til bedre udholden-
hed og bidrage til elevenes mestrings-
følelse. Dyrene kan også hjælpe eleve-
ne til å skabe gode rutiner og gir mulig-
hed for å tag ansvar. Dette er særlig po-
sitivt når elevene skal ut i storsamfun-
det og begynde med skole eller arbejd. 
”  
En rusmisbruger der er kommet sig ud 
af misbruget siger:  
”Nå i eftertid ser jeg tydelig at en Reco-
very-prosess med dyr har vært en av de 
vigtigste grundene til at jeg har lykkes i 
min livsstilsendring.”   
 
 
 

(Fortsat fra side 21) 

(Fortsættes på side 23) 
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Forskningsprojekt 2020-2023 
Forskningsprojektet ”Animal contact” er 
i 2020 iværksat ved Århus Universitet. 
Formålet er at tilvejebringe evidensba-
seret viden, der kan bidrage til at vide-
reudvikle dyreassisteret terapi som sup-
plement i behandlingen af psykisk sår-
bare personer. 
Forskerne skal undersøge, hvilke non-
invasive fysiologiske mål, der bedst kan 
bruges til at måle effekten af kontakt til 
dyr. Denne viden vil gøre det muligt at 
sammenkæde de umiddelbare effekter 
af kontakt med dyr til langsigtede psy-
kometriske og sundhedsrelaterede mål. 
”Animal contact” er et multidisciplinært 
projekt, der integrerer basal forskning 
og direkte anvendelig forskning, med 
deltagelse af ledende forskere inden for 
adfærdsforskning, stressfysiologi, kli-
nisk psykiatri og psykologi. Ved at an-
vende en homogen gruppe af forsøgs-
personer i første del af projektet opnås 
et billede af effektive effektmål. Når de 
bedste og mest praktisk anvendelige 
målemetoder er valgt, skal der foreta-
ges to kliniske casestudier med delta-
gere fra to relevante målgrupper. 

Det er meningen, at projektets resulta-
ter hurtigt vil kunne anvendes i praksis, 
både gennem TrygFondens landsdæk-
kende besøgshundeordning og gennem 
bl.a. Militærets Veterancenter, der er 
gået aktivt ind i at gøre det muligt for 
veteraner at få tildelt en servicehund. 
 

Gro  Kristine Kannelønning 
 
 
Kilder:  
https://videnskab.dk/kultur-samfund/
terapihunde-mindsker-stress-angst-og-
fravaersprocenten 
https://www.laesehunde.dk/foreningen/
hvad-er-en-laesehund/ 
https://servicehundeforeningen.dk/servi
cehund-til-person-med-psykiske-
lidelser/ 
https://teamservicehunden.dk/?page_id
=226 
http://www.korus-stavanger.no/86658-
magasin-rusfag%202015-1.pdf 
https://www.servicehunde.dk/om-sth/ 
https://blind.dk/ 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/terapihunde-mindsker-stress-angst-og-fravaersprocenten
https://videnskab.dk/kultur-samfund/terapihunde-mindsker-stress-angst-og-fravaersprocenten
https://videnskab.dk/kultur-samfund/terapihunde-mindsker-stress-angst-og-fravaersprocenten
https://www.laesehunde.dk/foreningen/hvad-er-en-laesehund/
https://www.laesehunde.dk/foreningen/hvad-er-en-laesehund/
https://servicehundeforeningen.dk/servicehund-til-person-med-psykiske-lidelser/
https://servicehundeforeningen.dk/servicehund-til-person-med-psykiske-lidelser/
https://servicehundeforeningen.dk/servicehund-til-person-med-psykiske-lidelser/
https://teamservicehunden.dk/?page_id=226
https://teamservicehunden.dk/?page_id=226
http://www.korus-stavanger.no/86658-magasin-rusfag%202015-1.pdf
http://www.korus-stavanger.no/86658-magasin-rusfag%202015-1.pdf
https://www.servicehunde.dk/om-sth/
https://blind.dk/
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Resultater fra konkurrencer 

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

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

2
9

/2
 V

e
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a

b
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d
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t T

h
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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 

Det nye klubhus, med vue udover det nye træningsplads med lys! 

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 
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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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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      aflyst 

06/05: Begynderhold afslutning     aflyst 

23/05: Landsdækkende Rallykonkurrence    aflyst 

20/06: Sommerfest i klubhuset     aflyst 

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      aflyst 

14/09: Sidste Mandagstræning      

15/09: Sidste tirsdagstræning       

16/09: Sidste Onsdagstræning 

19-20/09 DM i Sydthy       aflyst 

26/09: Opstart af lørdagstræning  

17/10  Venskabskonkurrence - Thyholm    aflyst 

07/11: Begynderhold afslutning 

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

21/11:   Julefest        aflyst 

05/12: Juleafslutning, derefter juleferie    aflyst 

 

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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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 


