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Nyhedsbrev nr. 2 – juni 2009 
 
 
Sommeren er over os, og ligesom alt det grønne derude, trives og gror ”Nordjysk Retrievertræning” 
også.  
 
Der trænes flittigt på de forskellige hold en gang om ugen. I skrivende stund er vi netop gået i gang 
med hvalpehold nr. 2 siden etablering af foreningen. Her er de godt i gang med bl.a. kontakt- og 
samarbejdsøvelser, apportering og hvalpelydighed. På de øvrige hold arbejdes og hygges der 
også flittigt – Eliteholdet, Familiehundeholdet og Jagtholdet har hver deres niveau og særlige 
aktiviteter. Foråret har også budt på et mini-kursus i ringtræning og trimning med forberedelser til 
sommerens skuer og udstillinger.  
 
Når man kommer rundt på holdene, er det i øvrigt en fornøjelse af opleve, at der altid er tid og 
plads til lune bemærkninger, hyggesnak og venskabeligt drilleri. På trods af forskelligheder i 
ambitioner, racer og træningsindsats, er der altid en god tone og overskud hos førerne til give 
hinanden ros/opmuntring/hjælp afhængigt af aftenens successer/fiaskoer. Det glæder os utrolig 
meget at opleve, at vores forening er et sted med masser af god stemning og ånd omkring vores 
fælles interesse, hundene. For at bruge sidste nyhedsbrevs terminologi er vores ”vinterhvalp” 
vokset til og blevet en glad og livlig unghund :o) 
 
Foruden de helt synlige aktiviteter på træningspladsen, arbejdes der også flittigt i kulisserne. Vi har 
knoklet på dummy-værkstedet og fået lavet en ny og frisk beholdning af tæppe- og skinddummyer. 
I øjeblikket arbejder vi bl.a. med en folder med information om vores aktiviteter, som kan ligge 
rundt omkring og skabe kontakt til andre hundeejere, som har lyst til at være med. Også en 
hjemmeside er undervejs. Den forventes færdig i løbet af denne måned, og adressen er: 
www.nordjyskretrievertraening.dk. Her vil man kunne finde informationer om træningsplan, 
arrangementer, medlemskab, folkene bag og meget mere. 
 
 

Rigtig god sommer ! 
 
 
De bedste sommerhilsner fra 
 

Nordjysk Retrievertræning 
 
 

 

AKTIVITETSKALENDER: 
 
 
 

Almindelig træning 
Hold på alle niveauer kører frem til sommerferien. 
Træningsplan for perioden efter sommerferien forventes 
færdig primo juli og mailes direkte til alle på info-listen samt 
lægges på hjemmesiden, www.nordjyskretrievertraening.dk. 
 
 

 
Se, hvad jeg har !!!! 

Simba træner ro på post med and i 
solen :o) 
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Sommerafslutning onsdag d. 24. juni kl. 18.30 – ca. 21.00 
Sommerafslutningen er en lille dyst for alle vores aktive kursister. Man deltager sammen med det 
hold, man går på, og man må meget gerne medbringe sin familie. Vi har forberedt nogle poster 
med sjove opgaver. Holdene kæmper mod hinanden og skulle have lige gode forudsætninger for 
at løse opgaverne uanset alder og træningsniveau. Der vil naturligvis være strenge, uretfærdige og 
korrupte dommere på alle poster, som tildeler point efter bedste evne. Ved dystens afslutning er 
der kaffe og kage til alle. Øl og vand kan købes til særdeles rimelige priser. 
 
Tilmelding til arrangementet skal ske til din instruktør senest til træningen ugen før.  
Det er gratis at deltage :o) 
 
 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
 

Karat-kaffemærker 
Foreningen samler fortsat KARAT-kaffemærker på livet løs. I skrivende stund er vi tæt på at nå 
200 mærker. 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 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 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. 
 
Spor- og schweiss-træning 
Vi har fået flere henvendelser vedr. spor- og schweiss-træning, men er desværre ikke på 
nuværende tidspunkt i stand til at imødekomme ønsker om denne form for træning. Vi vil imidlertid 
gerne henvise til Schweisssporforeningen, som laver aktiviteter og arrangementer indenfor dette 
område.  
Oplysninger om foreningen kan findes på deres hjemmeside: www.schweisssporforeningen.dk, 
eller man kan henvende sig til Jesper Dahl Jepsen på tlf. 40 62 52 72 eller mail: 
jesper@schweisssporforeningen.dk. 
 


