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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 
Michaelpinderup 
@hotmail.com 

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

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 
Holste-
bro 

29730510 
bettykristen-
sen51@gmail.com  

Bent Erik Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 30308133  
beriis-
gaard@gmail.com  

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

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

Næstformand:     

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

Sekretær:      

Lene Kjærgaard     60930558  
lene.dch 
@gmail.com 

Kasserer:      

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

Ordstyrer:      

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

      

1. og 2. suppleant:      

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

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

Træningslederformand og tillidsmand   

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

Suppleant:      

Anne Olesen  7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 
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Konkurrenceudvalg: 

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
bettykristen-
sen51@gmail.com  

Lene Kjærgaard     
60930558
  

lene.dch 
@gmail.com 

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

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

Medieudvalg      

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

Anne Olesen  7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

Lene Kjærgaard     
60930558
  

lene.dch 
@gmail.com 

Arrangementsudvalg   

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
bettykristen-
sen51@gmail.com  

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

4 Sally skal have hvalpe 

6 Glimt fra begynderholdet 

8 Glimt fra begynderholdet 

10 Åbenthus arrangement 

14 Svend mit sværeste valg! 

16 Svend mit sværeste valg! fortsat... 

18 Nosework med Lene  

20 Resultater lydighed 

21 Sallý skal have hvalpe fortsat…. 

22 Resultater Rally 

23 Regler og gebyrer 

25 Konkurrencedatoer 2020 

26 Kalender 

27 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 
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Sally skal have hvalpe. 

Sally er en australsk Kelpie på 4 år. 
Hvis du ikke synes at racen lyder be-
kendt, så er du ikke den eneste der ikke 
kender den. Der er ikke så mange 
af dem i DK.  
Det er en korthåret hyrdehund, der kan 
hyrde alt fra høns til 
kreaturer. De er avlet til at være udhol-
dende og det er ikke uhørt at de løber 
50 km på en arbejdsdag. Så det er en 
yderst aktiv race som gerne vil lave no-
get. 
Jeg har købt Sally på såkaldt halvfoder. 
Det betyder at jeg har lovet hendes 
avler at hun skal have et kuld hvalpe, 
mod at jeg betaler halv pris for hende. 
Og nu, hvor Sally er blevet 4 år, er tiden 
til det kuld hvalpe kommet, men inden 
ligger der et stort stykke arbejde bag. 
Sally har været gennem en del prø-
ver/undersøgelser før hun blev god-
kendt til at indgå i avlen i kennel skov-
farmen. 
Hun har gennemgået mentalprøve i 
Sverige, hun har fået taget røntgenbille-
der af hofter og albuer, samt tjekket 
knæ. Hun er hjertescannet. Hun har få-
et sin ryg gennemgået. Hun har været 
på udstillinger for at få vurderet om hun 
er racetypisk. Alt var til UG og slange. 
Sally er 100 % sund både fysisk og 
mentalt og desuden yderst smuk ;-) 
Sallys avler har brugt tid på at finde et 

passende match, og da udbuddet af 
kelpie hanhunde i Dk ikke er så stort så 
skal hun, som regel lede i udlandet. 
Hun har gennem tiderne fundet han-
hunde så langt væk som i syd Italien, 
men Sallys "kæreste" fandt hun i Sveri-
ge. Det at hun finder gode gener i 
udlandet gør også, at linjerne i Dk bliver 
ved med at være mangeartede, og sun-
de. Hanhundene er tjekket ligeså godt 
som Sally selv. Så da Sally kom i løbe-
tid denne gang, måtte vi på 8. dagen 
forbi dyrlægen for endnu en prøve. En 
prøve der skulle vise hvornår det opti-
male parringstidspunkt var. Da det var 
fastslået, så blev Sally puttet i en bil og 
turen gik mod Sverige. Turen gik direkte 
op til Manolito og hans ejer Marie. Her 
fik hundene hilst på hinanden, og det 
gik fint. Efter en lang gåtur kørte Sally 
og Brigitta (avler) hen på et hotel for at 
overnatte. Værelset lå på 4. sal og de 
måtte køre op i en glaselevator. Begge 
dele var Sally meget optaget af :-D 
Dagen efter skulle de prøve med en 
parring. Sally var en sød og venlig tæve 
(den slags kan godt være meget skrap-
pe..) men Manolito havde ikke prøvet 
det før, så selvom interessen var meget 
stor, så blev det ikke til noget den 
dag. Brigitta blev så kaldt til Dk på ar-
bejde og måtte køre hjem i 24 timer, 

(Fortsættes på side 21) 
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Glimt fra nogle af de nye hunde på Begynderholdet. 
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Glimt fra nogle af de nye hunde på Begynderholdet. 
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Lørdag d. 28. august startede dagen med 
gråvejr. Ønsket var jo solskin, så at de der 
ville komme til vores åbenthus arrange-
ment, kunne være ude i det gode vejr for at 
se på vore opvisninger.  
Men solen kom heldigvis frem lige inden de 
første gæster kom!  
Vores formand, Per Pinnerup, bød velkom-
men, og fortalte lidt om klubbens historie.  
DcH-Thyholm er en af Dch-Danmark´s 118 
klubber med ca. 13.000 medlemmer. 
I vores klub kan man træne alle hunde sto-
re som små. Skal de kunne begå sig i sam-
fundet er det meget lettere med en lydig 
hund. 
Klubben startede i 1975 på Jegindø. Der-
efter flyttede vi til Smerup hvor vores tidli-

gere klubhus blev bygget. Den blev så i 
1993 flyttet til Vitasvej. 
Vi er pt. 62 medlemmer, 9 trænere og 5 
mand i bestyrelsen, og heraf er der 15 po-
ster der varetages i diverse udvalg.  
Alle i klubben arbejder frivilligt og ulønnet, 
så det er interessen for hunde der driver 
værket.  
Vi kan pt. tilbyde træning af hvalpe, lydig-
hedshold, rally, agility, ungdomshold og fa-
miliehold.  
Vi råder også over en hundeadfærdskonsu-
lent i klubben. 
I løbet af 2020 blev der i samarbejde med 
kommunen og Lyngs boldklub enighed om 
overtagelse af klubhuset i Lyngs og arealer-
ne omkring den.  

(Fortsættes på side 11) 
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Det er vi rigtig glade for da vi nu har rinden-
de vand i hanerne og et rigtig toilet :) 
Der er brugt rigtig mange kræfter på huset 
og der er stadig en hel del, som der skal la-
ves.  
Ikke mindst er der brugt mange kræfter på 
at rive det gamle klubhus ned, og fjerne 
det. Så stor tak til alle de frivillige der stiller 
op. 
Efter talen var der pølser, øl, sodavand, 
kaffe og kage til alle. 
Alle holdene viste et lille udpluk af hvad de 
går og træner til daglig.  
En rigtig god og hyggelig eftermiddag. En 
rigtig klubdag. 
 

Betty 

(Fortsat fra side 10) 
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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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Svend, Mit sværeste valg :  

For 4 år siden fik vi Knud, vores sorte 
labrador, han har det skønneste sind 
og er en utrolig dejlig hund som er me-
get glad for alle vores børnebørn, Niels 
Chr. begyndte at gå på hvalpehold hos  
DCH-Thyholm og efterhånden som ti-
den gik kom jeg mere og mere med, og 
nød det gode kammeratskab der er i 
klubben, og som tiden gik ville jeg også 
gerne have en hund og selvfølgelig en 
labrador, og en brun labrador havde 
været mit højeste ønske hele mit vok-
sen liv 
Jeg har selv haft hund siden jeg var 20 
år og det nærmer sig 40 år.  
Vi var så heldige at høre at Knuds far, 
som er brun skulle have hvalpe i Vejen 
med en brun dame-labrador i Vejen, så 
nu var chancen der, så den 29-4 2019 
blev Svend født og vi var med hele ve-
jen, og 8 uger efter hentede vi Svend 
og han var lige som vi håbede, vi kom 
på hvalpehold og han var en lille dygtig 
hund. 
Men da han var omkring 5 mdr. be-
gyndte han at halte, og vi prøvede alt 
massør, dyrlæge, og efter en tid på 
smertestillende, så måtte vi til en ek-
spert i Hinnerup ved Aarhus klinikken 
Magtor hvor de har alt på et sted så vi 
kunne få den bedste behandling, og vi 
var fast besluttet på at en operation 
skulle der til. Vi kom først ind til deres 
kiropraktor Christian Hembo og hurtigt 
kunne han mærke at det her ikke var 
godt, og gud det var svært jeg gik helt 
ind i mig selv og prøvede at tænke rati-
onelt, Niels tog min hånd og blev stille, 
og Hembo sagde at dyrlægen havde 
tid så han kunne komme i røntgen med 
det samme, så Svend blev bedøvet og 
kom i røntgen. Vi fik et rum for os selv 
mens vi ventede og da de kom tilbage 

med Svend havde de valgt ikke vække 
ham inden de havde snakket med os, 
så allerede der var vi klar over det her 
var ikke godt, og det var lige ordene fra 
dyrlægen det var en fremskreden al-
bue dysplasi som var medfødt, og vi 
spurgte selvfølgelig om operation var 
muligt, for det havde vi jo bestemt at 
skulle det til, så var det det der skulle 
gøres, men, det ville de ikke anbefale 
da der allerede var begyndende slid i 
ryggen også, jeg så på dyrlægen og 
spurgte om hun anbefalede at vi slutte-
de nu hvor han sov, og ikke så jeg var 
så ulykkelig, og hendes svar var et stil-
le, ja, jeg lå der på gulvet med min højt 
elskede hvalp og tudbrølede og und-
skyldte at jeg var lidt et fjols til det her, 
 

(Fortsættes på side 16) 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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 men han skulle ha fred, hun sagde at 
et fjols var jeg ikke for han ville kun få et 
liv i smerter, så et fjols var jeg kun hvis 
vi ville fortsætte. Så der lå jeg med 
Svend til jeg ikke kunne mærke hans 
lille hjerte mere, det blev en svær men 
god beslutning og en smuk afslutning, 
det var nogle meget kompetente folk 
der var samlet om os og vi fik den tid vi 
havde brug for, men en lang tur hjem. 
Og vi har efterfølgende snakket meget 
om at det måtte være det rigtige vi hav-
de gjort for de kunne jo havde rådet os 
det til vi var opsatte på nemlig en ope-
ration og de kunne ha tjent masser af 
kroner på os, men det viser jo bare at et 
godt hundeliv er vigtigere for dem end 
penge, vi var meget taknemlige for de-
res ærlighed.  
 
Men efter godt en mdr. var jeg klar til at 
se efter en ny brun labrador og denne 
gang skulle der stamtavle til, ikke at det 
ville gi 100% sikkerhed men man er 

mere sikker på forældrene er tjekket og 
det havde vi brug for, så den 16/11-
2019 så jeg på face, på siden med bru-
ne labber at der var født de i mine øjne 
meget fine hvalpe, og af forældre som 
jeg har fulgt, wow tænkte jeg, tænk hvis 
vi kunne, så jeg skrev til dem og inden 
for en time var vi skrevet op til Valde-
mar, hvor heldig kunne man være. Så 
idag har vi den frækkeste teenager på 9 
mdr. der til tider ikke ved hvad han hed-
der, tonser rundt med mor her, da han 
bliver en stor tamp (faderen er en kæm-
pe på 48 kg). Vi elsker at vores liv er 
gået i hundene og elsker vores liv med 
alle jer skøre hundemennesker. 
 
Hunde hyl fra Knud, Valdemar, Yvonne 
og Niels Chr. 

 

Yvonne 

(Fortsat fra side 14) 
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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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Den 8. september var sidste, ud af 5 
nosework-træningsaftener. Vi var 5 hå-
befulde hundeførere med hunde, og 
sikke en god oplevelse det blev. 
 
 

(Fortsættes på side 19) 

Nosework kursus med Lene 
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Lene har været på kursus i nosework, 
og kan nu give denne viden videre til 
klubbens medlemmer. Det blev et me-
get givende kursus for både hundefø-
rere og vore hunde, vi skulle være dyg-
tige til at læse vore hunde, og lade vo-
res hunde arbejde selvstændigt, vi er 
jo vant til at vi giver kommandoer. Hun-
dene var på arbejde, en af gangen, og 
vi hundeførere (kaffeklubben) især de 
sidste 3 aftener, stod med næserne på 
ruden i klubhuset, det var meget spæn-
dende, og vi heppede stille, små snak-
kede og vi lærte lige så meget af at se 
de andre hundeførere og deres hunde, 
som selv at være på. Vi startede de før-
ste gange med godbidder der var gemt, 
og vi startede imellem to kegler, som til-
kendegav for hundene at når vi stod 
der, skulle der arbejdes med næsen, og 
det blev meget forskellige arbejdsfor-
hold for hundene, da vejret jo skiftede 
fra blæsevejr, som gjorde at duften hav-
de en større vidde end på en stille dag. 

Til sidst var godbidderne blevet skiftet 
ud med lavendelolie, og sikke stolte vi 
var, både hunde og hundeførere, og vi 
har virkelig fået smag for denne træ-
ningsform.  
Tak til Lene som gav sig tid til os. 
 

Yvonne 
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Resultater fra konkurrencer 

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

 
               
  
Klasse 

 
Sted 

  

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

  

Bent-Erik Riisgaard   

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

  

Michael Pedersen   

Sanne Kjær   

Dina Doctermann   

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

 
men det var ikke noget problem. 
Sally blev indkvarteret hos Marie 
og Manolito og sov hos dem. Hen-
des eneste protest var at hun skul-
le sove i bur og ikke i sengen som 
vanligt. De næste to dage gik det 
planmæssigt, og Sally og Manolito 
fik "ordnet deres sager" 
Så var der kun tilbage at vente. 
Sally viste ingen tegn overhovedet, 
og da vi 
på dag 23 skulle forbi Magtor for at 
scanne hende, anede jeg ikke om 
der var gevinst eller ej. Men sørme jo. 
Vi fandt både små bitte hvalpe og hørte 
hjertelyd. Så missionen var lykkedes. I 
uge 28, hvis alt går godt, skal Sally fø-
de små kelbisser. 
Alt arbejdet bag denne parring handler 
om at få så sunde hvalpe som muligt, 
så man på sigt kan sikre en sund kelpie 
bestand i Dk. Mange racer er i 
tidernes løb blevet ødelagt pga. at no-

gen sprang over hvor gærdet var la-
vest. 
Der er selvfølgelig ingen 100 % garan-
tier, men når avlsmaterialet er i orden, 
så er man hvert fald et stykke af vejen. 
 

Lene 

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  2021 
 

 
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      

20/06: Sommerfest i klubhuset     aflyst 

12/07: Sidste mandagstræning før ferien     

13/07: Sidste tirsdagstræning før ferien     

14/07: Sidste onsdagstræning før ferien     

Uge 29-30-31 Sommer ferie 

09/08: Første mandagstræning efter ferien    

10/08: Første tirsdagstræning efter ferien     

11/08: Første onsdagstræning efter ferien     

16/08: Opstart begynderhold      19.00-20.00 

   

??/??  Venskabskonkurrence - Thyholm     

08/11: Begynderhold afslutning 

12-14/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)         

20/11:   Julefest         

06/12: Juleafslutning, derefter juleferie     

 

År 2022 

 

10/01  Opstart efter ferien.       

08-09/01 Tranum kursus       Se opslag 

20/01: Generalforsamling      19.00 - 21.00 

Dato: Emne:         Tid: 
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Træningstider 

TIDSPUNKT HOLD TRÆNERE TLF. 

Mandag       

17,45-18.45 Rally Betty 29730510 

19.00-20.00 Familiehundeholdet 
Hanne 
Yvonne 

20462592 
27857941 

19.00-20.00 Agility Leo 61661991 

19.00-20.00 Begynderholdet 
Michael 
Bent Erik 

29360313 
30308133 

    

Tirsdag       

16.30-17.30 Ungdomsholdet 
Anne 
Sanne 

41628069 
30499604 

18.00-19.00 Klikkerholdet Lene 60930558 

19.00-20.00 Dch-Lydighed Hanne 20462592 

    

Onsdag       

 19.00-20.00 Nosework (spothold) Lene 60930558 

     

Spothold er et hold, som har et kortere forløb, f.eks. som nosework-kursus, som 
løber over 5 aftener. 
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Deadline  
Er  den 15/2, 15/6, 15/9 og 15/10 

 

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 


