Nordjysk Retrievertræning
- Familie- og jagthundetræning

Nyhedsbrev nr. 1 – marts 2009
Foråret er godt på vej – og det er vores lille nye ”hvalp” – ”Nordjysk Retrievertræning” - også.
Vi er kommet rigtig godt fra start med vores hundetræning. Glade hvalpe, unghunde og voksne
hunde mødes hver uge forskellige steder. Hunde, førere og instruktører melder om hyggelige timer
med træning og socialt samvær. Der arbejdes, snakkes og drikkes kaffe i den friske luft i de tidlige
formiddagstimer om lørdagen og søndagen. Hermed en lille ”rapport” fra hver af de igangværende
hold:
Hvalpehold – instruktører: Jesper Møller og Tina Krüger
Holdet tæller 8 hvalpe – alle labradors. Træningen startede sidst i februar, så man kunne godt
frygte, at det ville blive frygtelig koldt for de små, som for de fleste vedkommende kun var lige knap
3 mdr. gamle. Heldigvis har vinteren været mild, så vi har kunnet følge træningsplanen. En enkelt
gang stod regnen dog ned i stride strømme – da frøs de små altså, og vi blev hurtigt færdige :o)
På holdet har vi arbejdet med samarbejdsøvelser samt opstart på lydighed og apportering. Der
bliver arbejdet flittigt hjemme, og tingene skrider hurtigt fremad. Det er en fornøjelse at være
instruktør på sådan et hold. Flere af hvalpene træner også spor (med blod, forstås), så de får
masser af aktiviteter og udfordringer.
Hvalpetræningen sluttede med udgangen af marts, og da der er tilslutning til at fortsætte
træningen, mødes vi fortsat onsdag aften fra og med april frem til sommerferien.

Hvalpeholdet – 7 sorte og en enkelt brun labrador – som alle
bestod hvalpekurset og nu kan fortsætte på ”Elite-holdet” :o)

Familiehold – instruktører: Sandy og Hans Jørgen Clemmensen samt Sofie Amtoft.
Familieholdet består af både labradors, goldens og der har været flatcoated på holdet. Det er glade
og arbejdsivrige hunde, der til tider driver deres fører til vanvid, meeen en dyb indånding og gode
guffer gør underværker, og de gør alle (både fører og hunde) fremskridt.. ☺ ..
Vi træner en del kontakt øvelse samt lydighed til den store guldmedalje, og instruktørerne fik
solstik en dag og sagde de frygtelige ord ”fri ved fod”, men det gik jo bare kanon med dem alle.
Vi har også apportering med, både med terrænskift og andre sjove ting. Vi har også haft nogle
tilbagesendinger.
Vi har været 3 forskellige steder og træne - i Blenstrup et par gange, hvor der er gode lydighed og
kontakt øvelses forhold samt nogle gange i Aalborg, hvor der er rigtig gode forhold til apportering
af mange slags, og så har vi været i Nibe, hvor den store distraktion er vandet, som vi træner lige
op ad.
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Træningen stopper søndag før påske, og vi starter op igen efter påske, hvor vi går over til
aftentræning.
Jagthold – instruktører: skiftende
Jagtholdet har p.t. 14 tilmeldte hunde – dog har vi endnu ikke været fuldtallige. Det kan være svært
at få weekendtræning til at passe med kalenderen. Træningen startede midt i marts, og vi er i fuld
gang med markering, søg og dirigering. Også lydigheden får en ordentlig tur – det trænger især
jagthundene til :o) Træningen lægger op til, at man bliver klar til at deltage i jagt eller markprøver,
men der er ingen krav om ambitioner – det er helt legalt blot at deltage i træningen for fornøjelsens
skyld, og hunden nyder det, uanset førerens ambitioner.
Træningen foregår på de forskellige terræner, vi kan låne/leje os frem til, som oftest nord for
fjorden. Mange har været velvillige i f.t. at hjælpe med at skaffe terræn – TAK FOR DET! Det er
guld værd og en nødvendighed for at lave ordentlig træning for hundene, som jo skal have
udfordringer – ikke blot i form af opgavernes karakter, men også i form af forskellige terræntyper. I
løbet af de 16 træningsgange frem til sommerferien kommer vi vidt omkring i Nordjylland, og
hundene kommer til at arbejde både til lands og til vands.
Der er ingen fast instruktør på holdet – vi er nogle stykker, der skiftes til at planlægge og
gennemføre træningen. Det betyder, at vi instruktører også har mulighed for at deltage med hund,
hvilket vi nyder. Instruktørers hunde har jo også brug for en opstrammer :o)

Kommende aktiviteter:
Almindelig træning
I disse dage lægges der sidste hånd på træningsplanerne for de forskellige hold frem til
sommerferien. Træningsplaner med praktiske oplysninger mailes til alle, så snart de er færdige.

Trimme- og ringtræningskursus
Som optakt til sommerens skuer og udstillinger tilbyder vi kursus i trimning og ringtræning. Her kan
du få hjælp til at præsentere hunden på bedste måde i ringen. Der gives desuden praktisk og
teoretisk vejledning i trimning ud fra den enkelte race.
Tidspunkt: Torsdag d. 16/4, 23/4 og 30/4 kl. 18.00
Sted: Aalborg træningsplads
Pris: 50 kr.
Instruktører: Sandy Clemmensen og Hans Jørgen Clemmensen.
Tilmelding til Sandy på mail: sandy@fusca.dk senest d. 14.04.09.

Dummy-værksted
Det er med lidt kort frist, men vores dummy-beholdning har set bedre dage, så tiden er inde til at få
lavet nye, fine tæppe- og skinddummyer. Det er en arbejdsopgave, som er lige lovlig stor for
instruktørgruppen alene, så ALLE, der har tid og lyst til at støtte foreningen med lidt arbejdskraft, er
derfor velkomne:
2. påskedag – mandag d. 13. april kl. 13.30 – ca. 17.00
på adressen Gårdkærsvej 39, Gjøl, 9440 Aabybro.
Vi er i fuld gang med at samle materialer, så har du mulighed for at hjælpe med skind, lægter,
snor, tæppe, udlån af kompressor, sømpistol eller andet, modtages det med kyshånd!
Tilmelding til: Tina Krüger, mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk, tlf. 96 96 50 77 / 22 18 32 52.
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Sommerafslutning
Der afholdes sommerafslutning for alle hold onsdag d. 24. juni kl. 18.30 – ca. 21.00.
Arrangementet er for hele familien. Nærmere info følger senere på sæsonen, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Karat-kaffemærker
Foreningen er gået ind i kampen om årets KARAT-mesterskab og samler kaffemærker på livet løs.
Kaffemærkerne er et værdimærke, som sidder KARAT-kaffens poser og glas. Hvert mærke har
værdi af en krone. Mærkerne kan afleveres til KARAT-direktør Tove Thomsen eller til
instruktørerne, som gerne ekspederer dem videre. Det indsamlede beløb bruges til støtte til
foreningens aktiviteter.
Drikker du KARAT-kaffe?..... hvis ikke, så PRØV DET :o)

Hundeartikler
Foreningen forhandler nu diverse hundeartikler. Sortimentet spænder vidt fra træningsremedier
såsom liner, dummyer og fløjter til praktiske og sjove artikler såsom vandskåle, hundelegetøj og
kødben. Hundeartiklerne kan købes til træning til yderst favorable priser. Spørg efter dem hos din
instruktør.

Med dannelsen af en ny forening følger en masse opgaver, som vi er fuld gang med. Der skal
laves hjemmeside, dummyer, findes træningssteder, planlægges sommerafslutning og meget
andet. MANGE søde mennesker hjælper os med at komme godt i vej, men der kan altid bruges
flere hænder og hoveder, så hvis DU har tid og lyst til at give et nap med, så giv os gerne en
melding.
Et af de nye tiltag i foreningen er nærværende nyhedsbrev. Med nyhedsbrevet her vil vi løbende
orientere om løst og fast. Nyhedsbrevet udsendes ca. 4 gange om året og mailes direkte til
nuværende og tidligere kursister samt andre, som ønsker det. Hvis man ikke allerede er på
maillisten og gerne vil være det, kan man maile til tina-flemming@vip.cybercity.dk og bliver
tilmeldt. Samme mailadresse kan bruges, hvis man ønsker at blive frameldt listen.

Rigtig god påske !
De bedste forårshilsner fra

Nordjysk Retrievertræning
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