
 
45. årgang November. 2021 

Så er der for alvor brug for lys på  
banen, vi glæder os til den mørke tid. 
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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 

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 
Michaelponderup 
@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 Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

mailto:bettykristensen51@gmail.com
mailto:bettykristensen51@gmail.com
mailto:beriisgaard@gmail.com
mailto:beriisgaard@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
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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 Baunevænget 156 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 Referat Bestyrelesmøde d.16/9 

6 Årsberetning 2021 

8 Årsberetning 2021 fortsat…. 

10 Ungdomsholdet efterår 2021 

14 Dagsorden generalforsamling 

16 Efteruddannelse - rally 

18 Udstationeringshund 

20 Resultater lydighed 

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 

mailto:bettykristensen51@gmail.com
mailto:bettykristensen51@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:zarasterix@gmail.com
mailto:zarasterix@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:bettykristensen51@gmail.com
mailto:bettykristensen51@gmail.com
https://www.dch-danmark.dk/kreds-1-nordjylland.htm
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Referat bestyrelsesmøde d. 16/9 

Til stede: Per Pinnerup, N.C. Lyngs, 
Betty Kristensen, Michael Peder-
sen og Lene Kjærgaard 

1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde. Referat godkendt 

2. Siden sidst. Der har været lands-
møde og generalforsamling i kreds 
1. Vi har haft åbent hus, fået, nyt 
lys over træningspladsen og afslut-
tet 1. hold af nosework. 

3. Nyt fra lands/kreds Rullende kon-
tingent blev vedtaget på landsmø-
det. Bliver sat igang hurtigst mu-
ligt.Klubmodul skal tilrettes. Samar-
bejde med  dogcoach med procen-
ter fra køb til medlemmer og in-
struktører. Spørgeskema fra kred-
sen udfyldt. 

4. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskab godkendt. 

5. Faste møder igen. Vi holder igen 
faste møder. De sidste møder i 
2021 bliver 7/10 og 11/11. 

6. Hundeposten (annoncører) Me-
dieudvalg rykkes. 

7. Hvalpehold opstart. Indhold og 
planlægning tages på næste træ-
nermøde. 

8. Nyt til/fra husudvalg. Lys sat op 
og er rettet til. Bent Erik har lavet 
springbrædt. Et skilt med hunde-
træning sættes op ved vejen. Vi 
påtænker en arbejdsdag engang i 
foråret. 

9. Brød ved bestyrelsesmøder. Tur-
nusordning med kage. 

10. Opsyn i midtpunkt. Lister bliver 
lagt i klubhuset, og instruktørerne 
skal informere deres hf, og opfor-
dre til at hjælpe til. Det bliver 2 ti-
mers vagter.  

11. Lokalkonkurrence. Lægges ud til 
udvalg. 

12. Kørepenge bestyrelse med flere. 
Bestyrelsen bestemte at kørepen-
ge i forbindelse med kørsel i klub 
regi bliver til den lave takst (1,90 i 
2021). 

13. Næste måned mv. Er taget i de 
andre emner.  

14. Eventuelt. Agility redskaberne skal 
sættes ud til kanterne af agility ba-
nen eller samles, for at lette græs-
slåningen. Havetraktoren skal i vin-
terhi og bliver i den forbindelse og-
så efterset og serviceret. 
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Støt vore annoncører de 
støtter os 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Årsberetning fra formanden 2021 

Endnu et år er gået, og ikke helt uden 
ordet Corona er nævnt. Men ved fæl-
les hjælp, har foreningen, klaret sig i 
gennem uden problemer, så lad os for-
sætte hvor vi slap. 
 
Vi har nu haft det nye klubhus i mere 
end et år, og mange ting er sket, og 
mange ting kommer til at ske. Blandt 
andet skal vi have lavet lukket terrasse 
af med vinduer/dør fra det gamle klub-
hus, nyt tag på terrassen, udlægning 
af flere fliser foran klubhuset m.m., 
men kan ikke gøres uden vore med-
lemmers hjælp, og det vil jeg gerne 
takke jer for. 
 
Og er du til fart og tempo, (ironi kan 
forekomme) så har vi en fin plænetrak-
tor, som søger chauffører, til næste 
græssæson, og vi vil jo alle gerne træ-
ne vore hunde i græs som ikke er 
knæhøjt, så meld jer på banen. Er du i 
tvivl, og gerne vil vide mere, så kontakt 
husudvalget. 
 
Og hermed også en stor tak til de som 
har sørget for græsklipningen i 2021.  
 
Det nye lys på banerne, er en kæmpe 
gevinst for os, og giver et godt lys, så 
det tror jeg vi alle bliver glade for. 
 
Konkurrencer har der desværre kun 
været en af i 2021, men en hyggelig 
lille lokalkonkurrence, som også skab-
te sammenhold i klubben, som jeg me-
ner, er meget vigtig, for at drive en 
klub, så forsæt med sammenholdet på 
tværs af holdene. Håber at vi får gang 
i flere konkurrencer i det nye år. 
 
En ting som står højt på min ønskeliste 
er, at I alle også kommer en tur forbi 

klubhuset, enten før eller efter trænin-
gen, da det er der vi skaber bånd, hyg-
ger og lige tager de sidste problemer, 
som ikke helt blev løst på banen. 
 
Så jeg vil opfordre alle medlemmer, til 
at være bedre til og trækken nye, som 
gamle medlemmer med ind til en kop 
¨gratis kaffe¨. 
 
Vor trænerstab, kunne vi godt ønske 
os var større, da vi altid kan bruge fle-
re end dem vi er lige pt. så vore træne-
re kan træne det de brænder for. Så 
har du brug for at høre mere om træ-
nergerningen, så tag fat i din træner, 
eller træningslederformanden. Man 
starter jo altid med at være hjælpetræ-
ner på et hold, så hold dig ikke tilbage. 
 
En lille opfordring, til jer alle: Vi har en 

(Fortsættes på side 8) 
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Årsberetning fra formanden fortsat... 

flot lokal hundepost, og den løfter en 
del annonceindtægter. Men en hunde-
post, er ikke helt spændende, uden ind-
læg, så jeg vil hermed opfordre alle, 
nye som gamle, til at komme med ind-
læg, lige fra den lange historie, til en lil-
le notits og en lille sjov oplevelse med 
din hund, eller din træner og meget ger-
ne også med billeder.  
 
Til klubbens trænerstab, har jeg stor 
ros, da I alle har været meget flexible, 
og omstillingsparate, når der har været 
problemer med at få løst forskellige op-
gaver, så rigtigt mange tak til jer alle. 
 
 
 
 

 
Vi havde også et åbent hus, hvor vi invi-
terede naboer, m.fl. Der dukkede ikke 
så mange op som håbet, men vi havde 
en god dag. 
Så til sidst vil jeg takke alle de frivillige, 
som har ydet deres bedste til og få 
klubben til at køre, og jeg ved der til ti-
der er udfordringer, men alligevel har I 
holdt og holder forsat  fanen høj. 
 
Dette var ordene for denne gang, og 
husk: Vor løn er at se glade medlem-
mer – hunde som fører.  
 
 

Per Pinnerup 
Formand 

(Fortsat fra side 6) 
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Ungdomsholdet – efterår 21 
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Denne gang syntes vi, at ungdomshol-
det skulle forløbe på en anden måde 
end det tidligere har gjort. Derfor beslut-
tede vi at gøre det til et forløb med 10 
mødegange. Det har fungeret rigtig 
godt :-)   
På holdet har vi blandt andet:  
• Leget gemmeleg 
• Øvet gå pænt 
• Øve at møde en stor hund, og hvad 

man skal gøre som hundefører, når 
man møder en fremmed hund 

• Lavet konkurrencer til hinanden 
• Løbet agility (både hunde og men-

nesker) 
• Lavet hjemmelavet hundegodbid-

der 
• Ladet hundene lege sammen og 

talt om hundesprog 
• Lavet tricks 
• Prøvet at få hundene op på forskel-

lige platforme, balancebræt, kurve 
og skateboards 

• Lavet leverpostejssøg 
• Lavet vores egne aktivitetsspil 
 

Og hvad siger de unge mennesker så 
om at gå på ungdomsholdet? 

Hvad er det gode ved at gå på ung-
domsholdet? 
 
Josefine: Det er godt, når vi leger gem-
meleg 
Solveig: Når vi får slik, is, kage, fløde-
boller, saltstænger og peanuts  
Johanne (Dixi): Vi sparer på godbidder-
ne fordi vi laver dem selv 
Johanne (Enya): Det hele er godt! 
 

Hvad er ikke godt ved at gå på ung-
domsholdet? 
Josefine: Vi vil gerne have mere slik 
Solveig: Vi bruger for mange godbidder 
Johanne (Dixi): Der er ikke noget, der 
ikke er godt 
Johanne (Enya): Vi får for lidt kage 
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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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Dagsorden 
Til Generalforsamling i Dch-Thyholm  

Torsdag 27 januar 2022 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 kontingent 

uændret. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. På valg er: Per (modtager genvalg) 

7. Valg af kasserer: Ikke på valg 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Niels-Chr og Lene (Begge 

modtager genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Anne og Yvonne 

10. Valg af 2 revisor. På valg er: Flemming Olesen og Anne Olesen. 

11. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Per 

12. Valg af Bar/fest udvalg. På valg er Betty Kristensen og Yvonne 

13. Valg af redaktion/medieudvalg. På valg er: Lene, Anne Olesen og Leo Jep-

sen 

14. Valg af hus udvalg. På valg er: Michael, Bent-Erik og Niels-Christian. 

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

16. Valg af træningslederformandssuppleant. På valg er: Anne 

17. Valg af konkurrenceudvalg, Rally (Betty/Yvonne), AG og lydighed (Lene/

Hanne) 

18. Eventuelt. 
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Så har Lady og jeg været på efterud-
dannelse i rally. 
 
Det blev holdt i DcH Kjellerup  Instruk-
tør var Inger Holst Møller der er kreds-
instruktør. 
I begyndelsen havde jeg ikke tilmeldt 
Lady, da jeg ikke rigtig troede på hun 
ville arbejde når det var et fremmed 
sted. Men da der ikke kom så mange, 
syntes de jeg skulle tage hende med og 
det var jeg glad for at jeg gjorde. 
Det var en lærerig dag både for lady og 
jeg. Lady fik lært at hun godt kunne træ-
ne selvom der var andre hunde i nær-

heden. 
Jeg fik lært noget nyt om kontakt. Hvor-
dan man får hunden til at blive i dæk, 
medens man går rundt om den. Bag-
læns kædning af rallyskilte. Kontakt 
med forhindringer. 
Og så fik man mange gode indput fra 
de andre instuktører. 
Vi var alle enige om at sådanne kurser 
burde der være flere af over hele lan-
det. 
 Man lærer også af at se og lytte til  de 
andre. 
Lady var meget træt da vi kom hjem og 
det var jeg også. 

Betty 

Efteruddannelse i Rally 
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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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Vi har i rigtig mange år haft labrador, 
både opdræt, og til tider, flere hunde på 
en gang. 
Men for ca. 3 år siden kom vi af med 
den sidste hund, grundet alder, og vi 
ved jo alle at det er en sorgens dag, når 
vor kære skal herfra. 
 
Og grundet nye arbejdsmæssige for-
hold, valgte vi, at vi ikke skulle have ny 
hunde igen, og det var der bestemt og-
så mange fordele ved, og her tænker 
jeg på ingen hundehår, lufteture i regn-
vejr eller beskidte porter, pasning når vi 
skal i byen og meget andet. 
 
Men så en dag dukkede der et Face-
book opslag op, med den skønneste 
hanhund, som vi ikke kunne stå for, og 
selv om jeg altid har sagt at hvis jeg 
skal have hund igen, skal det stadig 
være en labrador, sort og en tæve – i 
hvert fald ikke en gul hanhund. 
Men man har jo et standpunkt til man 
tager et nyt. 
 
Så Inge kontaktede hende som havde 
den, og da vi kendte hende, og havde 
selv brugt en af hendes hanhunde til et 
kuld hvalpe, så skulle der ikke den helt 
stor overtalelse til, før vi måtte komme 
og se ham. 
Dette skete en torsdag aften i februar, 
og om lørdagen kørte vi til Hadsten. 
 
Da vi kom der ned blev vi taget imod af 
flere hunde, og her kom kæmpen, og vi 
var ikke et sekundet i tvivl, om at han 
skulle med os hjem. 
 
Ejeren, var meget glad for at vi skrev, 
da hun kendte vores normer og måde 
at have hund på, så hun var ikke i tvivl, 
om at hun gerne ville sende Manny 
med os hjem. 

 
Og vi fik ham, men hjem på en udstatio-
nerings aftale, som gik ud på at hun 
måtte bruge ham nogle gange til egen 
avl, og såfremt der var andre som øn-
skede at benytte ham, så var det også 
hende som godkendte en evt. parring. 
 
Efter en par kopper kaffe, gik vi ud åb-
nede bilen, og han sprang glad ind og 
var klar til hjemtransport. 
 
Lidt om Manny´s liv: De første 1½ år 
voksede han op i Californien/USA og 
den næste 1½ år hos kennelen som vi 
efterfølgende fik ham fra. 
 
Vi har altid selv fået hund fra hvalp, og 
så lige pludselig få en ældre hund, det 
kan godt give nogle grå hår (har jo rige-
ligt i forvejen) da han selvfølgelig har 
fået nogle vaner, som måske 

(Fortsættes på side 19) 

Udstationeringshund 
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har visse ulemper, i og med at vi ikke 
selv har præget ham, eller kender op-
væksten, så der er noget der skal arbej-
des lidt med. 
 
Indkald er en by i Rusland, såfremt han 
ser noget som er mere interessant, og 
ja, så er det jo med og være mere inte-
ressant, selv om det er svært. 
 
Springer helst op ad folk, når der skal 
hilses. 
 
Vil frygtelig gerne snakke med andre 
hunde, men er lidt at en elefant i et glas-
hus, så det kan godt se ud som, han vil 
overfalde dem, men han vil kun snuse 
og lege. 
 
Vi gerne holde fast i tøjet på en, og kan 
så til tide komme til og nappe, af ren 
glæde og leg. 
 
Men det går fremad, selvom det er med 
små skridt. 
 
Han elsker og være med, uanset hvad 
vi laver, og det får han lov til, lige fra ba-
re at sidde i bilen, hvis jeg henter rund-
stykker, til at hente loppefund. 
 
Han elsker at ligge i gårdspladsen, og 
holde øje med alt og alle (med snor på) 
 
Min lille loppebutik, vil han også gerne 
være med i, men vi har døbt den NEJ 
huset, da han hele tiden høre komman-
doen ¨NEJ¨ når han lige snuppe et eller 
andet på hylden. 
 
Vi har lidt fjerkræ på grunden, og selv 
om der til tider går høns rundt i haven, 
gider Manny ikke løbe efter dem. 
 
Selv når der gøres rent i hønsehuset, 
kan han gå rundt derinde, mellem høns 
og ænder, og er mere interesseret i om 

der skulle være nogle æg i redekasser-
ne end i høns og ænder og så må høn-
sene jo flytte sig, hvis de ikke vil trædes 
på. 
 
Dog jagter han gerne naboens kat hjem, 
så lidt jagt instinkt har han da. 
 
Rutiner er noget af det han har været 
hurtig til og lære, for blandet andet ved 
han at aften godbidden, først bliver le-
veret når jeg har ryddet op på aftensma-
den, så der sidder han pænt og venter, 
og så kunne der jo også være der var 
en lille rest. 
 
Hverdags morgen, er han også godt 
klar over at Inge er den første som står 
op. 
Når jeg står op, bliver jeg ikke set, for 
han ved at så skal Inge og han på den 
faste morgen tur, og det er noget han 
elsker, også selvom klokken kun er 
05.20. 
 
Men uanset om man får en hvalp eller 
ældre hund, så giver det mange gode 
stunder. 

Per Pinnerup 
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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) 

  

   



21 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 

Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

 
 

http://www.spar.dk
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Rally konkurrrenceresultater 

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift: Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point i klassen)  
    (I åben tæller alle point) 
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Klubberne i kreds 1 afgør selv om deres konkurrence er kreds, 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       

18.00-19.00 Klikkerholdet Lene 60930558 

19.00-20.00 Dch-Lydighed Hanne 20462592 

    

Onsdag       

 19.00-20.00    

     

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 


