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Nyhedsbrev nr. 4 – november 2009 
 
 
 
Efteråret har for alvor taget fat, og i skrivende stund er det mørkt, vådt og koldt udenfor det meste af døgnet. 
Overgangen til vintertid betyder som sædvanlig, at det er endnu sværere at finde en stund mellem arbejde 
og øvrige pligter til at komme ud og træne lidt med sin egen vovse, men heldigvis har efterårsmørket ikke 
helt kvalt interessen for træning med andre hunde. 
 
HVALP FORTSÆTTER møder troligt hver søndag, men de er jo også så 
unge endnu, så de har godt af at blive ”holdt til ilden”. De lidt ældre hunde 
på FAMILIEHOLDET, ELITEHOLDET OG JAGTHOLDET tager den lidt 
mere med ro og mødes hver anden søndag. SPORHOLDET har ingen fast 
mødeplan, men aftaler fra gang til gang. 
 
De kortere dage betinger jo, at hundetræning er forlagt til weekenden, men 
hunde og førere trodser fortsat regn, blæst og kulde og mødes med andre 
”hundetossede” til udfordringer og hyggeligt samvær. Nogle mødes på 
træningspladsen – andre i spændende terræner i skov og ved vand. Det er 
utrolig dejligt at opleve, at hundeejerne er deres ansvar bevidst og vælger 
en oplevelse med regntøj og ”løbetud” i det danske efterårsvejr frem for et par timer i sofaen. Og en ting er 
helt sikkert: De firbenede er ligeglade med det dårlige vejr :o) 
 
Men der sker jo også masser BAG kulisserne. For nylig har foreningen været igennem et par ændringer i 
vedtægterne, som bl.a. har betydet en navneændring til ”Nordjysk Hundetræning”. Vær opmærksom på, 
at vores hjemmeside i den forbindelse har ændret navn til www.nordjyskhundetraening.dk.  
Også en udvidelse af målgruppen til at omfatte alle hunderacer er føjet til. Rent praktisk har det endnu ikke 
haft den store betydning, og vi påregner da heller ikke fremover de store ændringer i holdsammensætning 
eller træningsindhold, men det betyder jo, at man indimellem kan rende på en hund, som ser ganske 
anderledes ud end en retriever. Dette ser vi som lidt ekstra kolorit på træningspladsen :o)  
 
Med vedtægtsændringerne står det nu til troende, at engagement i Nordjysk Hundetræning ikke udelukker 
engagement i andre foreninger – og omvendt :o) Vi håber og forventer desuden, at der fremover vil være ro 
og fred til, at vi alle kan nyde aktiviteterne i foreningen uden andre foreningers indblanding og ”raslen med 
sabler”.  
 

Siden sommerferien er foreningens to første arrangementer løbet af stabelen. 
I september var der introduktion til hundesvømning i X-svømmecenter i 
Rærup ved Vodskov. Her fik 8 vandglade vovser en ordentlig dukkert i 
kaskader af klorvand og bolde, der fløj på kryds og tværs gennem luften. Nøj, 
hvor de hyggede sig :o) 
I oktober deltog 11 hundeejere i dyrlægeaften på Hobrovejens Dyrehospital, 
hvor fagdyrlæge Thomas O. Larsen delte rundhåndet ud af sin store viden 
omkring hundens sundhed og sygdomme. Masser af spørgsmål blev stillet og 
besvaret, og alle gik klogere derfra, end da de kom. 
Man kan læse referat og se billeder fra arrangementerne på hjemmesiden. 
 
I denne måned er der temaaften om hunde og stress. Det kan man læse 
nærmere om i aktivitetskalenderen nedenfor. Hvis nogle af jer derude har 
gode idéer til aktiviteter eller arrangementer, som I kunne tænke jer, at vi 
tilbyder, hører vi gerne fra jer. Nævn det for en instruktør eller en fra 
bestyrelsen, så arbejder vi videre med det. 

 
 
 

 
Lucy (flatcoated retriever) og  
Fenja (golden retriever) i de  
grønne bølger i X-
svømmecenter. 
Foto: Lars Jørgensen. 
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Jo, Nordjysk Hundetræning en forening med masser af aktiviteter og aktive hundeejere! Vi er meget, meget 
glade for den store opbakning, vi møder rundt omkring, og vil hermed benytte lejligheden til at sige TAK til 
alle jer, som giver en hjælpende hånd. Etableringen af sådan en forening byder på et hav af opgaver, som 
skal løses - f.eks. anskaffelse af træningsvildt og frysere, udarbejdelse af logo, produktion af dummyer, 
aftaler om træningsarealer, etablering og vedligeholdelse af hjemmeside samt udarbejdelse af foldere for 
blot at nævne et par stykker. En stor TAK også til jer, som viser jeres opbakning ved medlemskab af 
foreningen og/eller deltagelse i vores aktiviteter. Uden al denne opbakning var der ingen forening, og vi 
glæder os til fortsat at mødes med jer og alle hundene. 
 
 

Vi ses derude, I ved nok…… 
 
 
De bedste hilsner fra 
 

Nordjysk Hundetræning 
 
 

 

 
AKTIVITETSKALENDER: 
 

 
Almindelig træning 
Hold på alle niveauer træner henover efteråret og vinteren – dog 
med juleferie i december. 
Træningsplanen ligger på hjemmesiden, 
www.nordjyskhundetraening.dk. 

 

Trimme- og ringtræningskursus 
Der trænes ringtræning på træningspladsen lørdag d. 7/11, 14/11 
og 21/11 kl. 10.00. Trimmeaften holdes onsdag d. 25/11 kl. 19.00. 
Instruktør: Sandy Clemmensen. Pris: medlemmer: 50 kr., ikke-medlemmer: 100 kr. 
Tilmelding kan ske til Sandy på tlf. 31 32 61 34 eller mail: sandy@fusca.dk frem til 13/11. 

 
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. Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og debat samt 
erfaringsudveksling. 
 
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. 14/11-09. 

 

 
Fenja (golden retriever) på vej op af vandet 
med fugl i munden (træning på jagtholdet). 
Foto: Lars Jørgensen. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 

 
Karat-kaffemærker 
Vores indsamling af Karat-kaffemærker vokser hastigt. Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at 
der i skrivende stund er indsamlet 501 mærker. 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 hunde- og træningsartikler. 
Der er netop kommet nye varer i ”butikken” – bl.a. retrieverliner i 
spændende farver. Lageret er også fyldt op med diverse vildt og 
friske skinddummyer samt vinger fra vildt til påsætning på 
dummy. Alle varer kan købes til yderst rimelige 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. 

 
 

 
 
Fotos til nyhedsbrevet 
Vi vil gerne have mange flere fotos af jeres søde hunde !!!! 
Send et eller flere billeder af din vovse til os, så vi kan sætte dem her i 
nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Der er ingen krav om bestemt 
situationer.  
Mailadressen til redaktionen er: tina-flemming@vip.cybercity.dk. Skriv lidt 
info om hunden og situationen. 

 
 
 

 
Info-listen 
Nyhedsbrevet sendes direkte til medlemmer, 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. 

 

 
Aya har friske skinddummyer  
til salg for kun 40 kr. pr. stk. 

 
En stor og en lille ”Gjøl-trold” :o) 

Foto: Tina Krüger 

 


