Nordjysk Retrievertræning
- Familie- og jagthundetræning

Nyhedsbrev nr. 3 – august 2009
Efter en forrygende forårs-/sommersæson sendte vi
hinanden på sommerferie med en utrolig hyggelig
og velbesøgt sommerafslutning, hvor holdene
dystede mod hinanden. Aftenens konkurrencer var
poster med mærkelige opgaver, og der var masser
af kampånd, gode grin og fedteri for dommerne.
Der var meget tæt løb mellem holdene, men
dystens vinder blev HVALP BEGYNDER, tæt
efterfulgt af ELITEHOLDET, dernæst
FAMILIEHUNDEHOLDET og – på sidstepladsen –
JAGTHOLDET.
De yngste hunde klarede sig altså bedst, og
dermed må konklusionen vel være, at jo ældre
hundene bliver, jo dummere bliver de ????? :o)

Nordjysk KAGEbord !!!!
Der var kager i alle afskygninger
efter strabadserne på posterne.

MEN……Alt godt har en ende – også sommerferier :o) Til gengæld betyder det, at der nu igen er
masser af liv på træningspladsen og de andre steder, hvor der trænes hunde. Vi må sige, at
sensommersæsonen tydeligt viser, at der er masser af hunde og førere, som har brug for vores
lille forening.
Onsdag aften mødes HVALP FORTSAT, ELITEHOLDET og FAMILIEHUNDEHOLDET på
træningspladsen, hvor der knokles med lydighed, kontakt, apportering, RO og meget mere.
Torsdag aften mødes JAGTHOLDET på forskellige jagtterræner, hvor de træner generelt
jagtarbejde samt mere spektakulære øvelser :o)
Også vores SPORKURSUS er kommet godt fra start, hvor man mødes ca. 1 gang om måneden.
Holdet består udelukkende af nybegyndere, som er i fuld gang med at lære sportræningen at
kende.
HVALP BEGYNDER går i gang om et par uger. Der er stadig ledige pladser på holdet, hvis man
kender nogle, der er interesserede.
Foruden de rent træningsmæssige aktiviteter, sker der også en masse på andre områder. Vores
hjemmeside er nu gået i luften. Den vil løbende blive udbygget og forbedret, men det er nu muligt
at se de praktiske informationer, man kan have brug for. Følg med på
www.nordjyskretrievertraening.dk.
Vores folder er også ved at være færdig. Planen er, at den skal ligge hos dyrlæger, dyrehandlere
osv. Vi modtager gerne hjælp til at få den lagt ud så mange steder som muligt.
Medlemstallet stiger støt i øjeblikket. Foruden den støtte man tildeler foreningen med sit
medlemskab, er der mange fordele ved at være medlem. Der gives rabat på træning, kurser og
andre arrangementer, hvor man i øvrigt også har fortrinsret. Desuden kan man købe vildt til
træningsbrug og meget mere. Se selv alle fordelene på hjemmesiden.
Rent administrativt udvikler vi også fortsat foreningen. Flere har ønsket, at man kan betale
træningsgebyr m.m. via netbank, ligesom man på nuværende tidspunkt kan indbetale sit
medlemskontingent. Fra d. 1. oktober 2009 bliver det muligt at indbetale alle former for gebyrer via
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netbank – blot er det vigtigt, at man oplyser navn og aktivitet! Man kan dog stadig vælge at afregne
kontant med en instruktør, hvis man ønsker det.
Selvom alle hold på nuværende tidspunkt er godt i gang, så er vi i øjeblikket ved at kigge på
træningsplanen for efterårssæsonen. Der er også arrangementer såsom hundesvømning,
dyrlægeaften og temaaften om stress på vej. Hold øje med hjemmesiden for nærmere information
og skynd dig at tilmelde dig, hvis du vil være sikker på at få en plads.
De bedste hilsner fra

Nordjysk Retrievertræning

AKTIVITETSKALENDER:
Almindelig træning
Hold på alle niveauer kører frem til ca. 1. oktober ’09. Træningsplan for efteråret forventes færdig
primo september og mailes direkte til alle på info-listen samt lægges på hjemmesiden,
www.nordjyskretrievertraening.dk.

Hundesvømning - Lørdag d. 12. september 2009, fra kl. 11
Nu har du muligheden for at se om din
retriever, hvalp såvel som voksen hund, er
lige så stor en vandhund som
træningskammeraterne.
Lørdag den 12. september har Nordjysk
Retrievertræning arrangeret en introduktion
til hundesvømning hos X-svømmecenter i
Rærup.
Her vil bl.a. være en gennemgang af
fordelene ved at benytte svømning til
genoptræning, konditionstræning eller som
led i et slankeprogram for hunden. Hundesvømning er sjov motion, og retrieverne elsker det. Så
kom og vær’ med - din hund vil elske det.
Du kan evt. læse med om stedet på følgende link: www.x-svoemmecenter.dk
Tilmelding kan ske til Christina på mail c-s-n@mail.dk.
Prisen er afhængig af deltagerantallet - dog skal der være min. 10 hunde - og prisen vil være kr.
100 for medlemmer / 120 kr. for ikke-medlemmer. Medlemmer har fortrinsret.
Deadline for tilmelding er 1. september 2009.

Dyrlægeaften – oktober 2009 – nærmere oplysninger følger
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Temaaften ”Stress og hunde”
– Torsdag d. 19. november 2009 kl. 18.30 – 21.00 på Vejgaard Bibliotek





Hvorfor vil min hund ikke spise godbidder, når vi er til træning???
Hvorfor graver min hund i jorden, når vi er til træning???
Hvorfor har min hund nogle gange skæl hele vejen ned ad ryggen???
Hvorfor kan jeg ikke få kontakt med min hund???

Det handler måske om STRESS. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du forebygger og
tackler stress hos din hund, så kom til tema-aftenen, som afholdes af Tina Krüger, der vil dele
rundhåndet ud af sin viden og erfaring indenfor emnet.
Arrangementet er åben for alle – dog har vores medlemmer fortrinsret.
PRIS: Medlemmer: 10 kr. pr. husstand, ikke-medlemmer: 20 kr. pr. husstand.
Der serveres kaffe/the og kage. Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding kan ske til: Tina Krüger, tlf. 96 96 50 77, mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk
– senest d. 10. oktober 2009.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Karat-kaffemærker
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der i skrivende stund er indsamlet 283
mærker i år. Kaffemærkerne er et værdimærke, som sidder på KARAT-kaffens poser og glas.
Hvert mærke har værdi af 1 krone. Mærkerne kan afleveres til Tove eller til instruktørerne. Det
indsamlede beløb bruges til støtte til foreningens aktiviteter.
Drikker du KARAT-kaffe?..... hvis ikke, så PRØV DET :o)

Hundeartikler
Foreningen forhandler fortsat diverse hundeartikler. Foruden det faste sortiment af træningsremedier såsom liner, dummyer og fløjter har vi netop fået nye og spændende varer i butikken –
bl.a. legetøj og skønne godbidder. Hundeartiklerne kan købes til yderst favorable priser. Spørg
efter dem hos din instruktør.
Hjælpende hænder
Vi kan altid bruge hjælp til forskellige opgaver, så hvis du har bare et par minutter i overskud
engang imellem, hører vi gerne fra dig :o)
Gode idéer
En god forening kan altid blive bedre…… Hvis du har gode idéer og/eller kendskab til behov vedr.
aktiviteter, arrangementer eller andet, så kontakt os, så vi kan arbejde videre med det.
Info-listen
Nyhedsbrevet sendes direkte til kursister og andre interesserede, der er tilmeldt info-listen. Hvis
man ikke allerede er på info-listen og gerne vil være det, kan man maile til
tina-flemming@vip.cybercity.dk og blive tilmeldt. Samme mailadresse kan bruges, hvis man ønsker
at blive frameldt listen.
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