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Nyhedsbrev nr. 6 – april 2010 
 
 

ENDELIG forår…….. :o) 
 
 
Det har godt nok været en lang vinter med mere sne, end man kunne ønske sig – især hvis man er hund. 
Langt de fleste hunde-ejere må erkende, at der ikke har været mulighed for at træne og aktivere hunden 
optimalt, så alle er top-motiverede for at komme i gang igen. Trods de umulige vejr-forhold er der nu alligevel 
flere, der har gået til træning hen over de første vintermåneder i 2010, men det har været med 
træningsplaner tilrettet sneen og den is, der har plaget os. 
 
 
Som afslutning på jagtholdenes vintertræning afholdtes d. 21. marts 
”Jagtmesterskab”, hvor 11 hunde fra ”jagt begynder” og ”jagt øvet” deltog. Vi 
ønsker Niko og Peter Ravn et stort TILLYKKE med vandrepokalen, som de vandt 
med 105 point ud af 120 mulige. Omtale af mesterskabet kan ses på hjemmesiden 
om ikke så længe…… 
 
 
Nu er al sneen så endelig væk, og vi er for alvor klar til at gå i gang. Med sommertiden og de lyse aftener går 
de fleste hold fra weekendtræning over til aftentræning, og tilmeldingerne viser med al ønskelig tydelighed, 
at der er mange, der har lyst til at deltage :o) 
 
Forårsprogrammet bugner af gode tilbud for enhver smag. Tjek i aktivitetskalenderen længere nede, om der 
skulle være et tilbud, som du ikke vil gå glip af! 

 
 
Foråret bringer også en fødselsdag…… 
 

Nordjysk Hundetræning fylder 1 år d. 1. april.  
 
Det skal selvfølgelig fejres. Der vil derfor i ugen efter påske være kage til alle hold 
efter træningen. Også et par gode fødselsdags-tilbud kan vi diske op med. Se 
mere længere nede…… 
 

 
Som et ekstra tiltag er vi nu blevet brugere af klubhuset på Aalborg træningsplads. Det betyder, at vi kan 
servere kaffe m.m. efter træning, afholde kurser / foredrag / teori i lokalerne samt benytte de fine 
toiletfaciliteter. På træningsdagene står det altså frit for efter træning at gå ind til lidt hygge og snak over en 
kop kaffe/te eller øl/vand.  
 
I skrivende stund har 49 medlemmer allerede indbetalt kontingent for 2010. Hvis du endnu ikke har fornyet 
dit medlemskab, så skynd dig at indbetale 50 kr. til en instruktør eller netbank, så du kan få glæde af alle 
vores medlemstilbud. 
 

God påske til alle – både to- og 
firbenede……. 

 

Vi ses derude, I ved nok…… 
 

De bedste hilsner fra 
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Nordjysk Hundetræning 
 

AKTIVITETSKALENDER: 
 

 
Almindelig træning 
Hold på alle niveauer er i fuld gang.  
Et nyt hold hvalp begynder starter i uge 18!  
BEMÆRK! Der udbydes også kurser i sportræning samt  
trimning og ringtræning. 
Se den samlede træningsplan frem til sommerferien på 
hjemmesiden: www.nordjyskhundetraening.dk. 

 
 

Klikker-kursus v/Sandy Clemmensen 
Lørdag d. 17. april kl. 10.00 – 14.00 på træningspladsen i Voerbjerg 
 
Få gode råd til, hvordan du bruger en klikker. En klikker er en lille, men meget effektiv plastikdims, som 
frembringer et ”klik” ved tryk på knappen. Klikkeren kan bruges til træning af mange slags dyr, men i dette 
regi rettes fokus naturligvis mod træningen af hunde.  
 
Brugen af klikker er ikke svær at lære, og du har nu mulighed for at komme godt i gang med klikkeren. 
Dagen indeholder både teori og praksis, så deltagerne må meget gerne medbringe hund til afprøvning og 
træning. Det er dog også muligt at deltage uden hund, hvis man ønsker det. 
 
Vi holder en kort frokostpause, så husk madpakke. Øl og vand kan købes til favorable priser – kaffe og te er 
på kanden til fri afbenyttelse. 
 
PRIS pr. hund: Medlem: 25 kr., ikke-medlem: 50 kr. 
Medlemmer har som sædvanlig fortrinsret. 
 
Tilmelding kan ske til Tina Krüger, mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk senest d. 6. april, men tilmeld dig 
allerede NU, hvis du vil være sikker på en plads! 

 
Hundesvømning i X-svømmecenter, Rærup v/Vodskov 
Lørdag d. 24. april 2010 kl. 10.00 – ca. 11.30 
 
Vi gentager succesen og tager i hundesvømmehallen! 
Svømmeture i kontrollerede omgivelser er fortrinligt til f.eks. konditionstræning, genoptræning efter skade 
eller motion som led i et slankeprogram. Bassinets rolige vand er også en formidabel ramme for hunde, der 
skal introduceres til vand og lære at svømme, eller hunde som er bange for vand.  

 
Hunde, der ikke har prøvet det før, introduceres til bassinet og 
svømmeturene – bl.a. motiveret af bolde. ”Garvede” hunde vil elske 
at forsøge at fange bolden. Hunde i alle aldre er velkomne. Der 
bliver rigeligt tid i bassinet for alle hunde. Vi lover, at de er godt 
trætte og brugte bagefter :o) 
 
PRIS pr. hund: Medlem: 100 kr., ikke-medlem: 125 kr. 
Medlemmer har som sædvanlig fortrinsret. 
 
Tilmelding kan ske til Christina på mail: c-s-n@mail.dk  
senest d. 18. april, men tilmeld dig allerede NU, hvis du vil være 
sikker på en plads! 
 
Læs mere om X-Svømmecenter (link): www.x-svoemmecenter.dk  

 
Vandhundene Lucy (flatcoated retriever) og 
Fenja (golden retriever) i svømmehallen. 
DE NYDER DET :o) 

OBS! NY DATO!!! 

 
Zulu (labrador retriever) og Flemming træner 
ny disciplin i ventetiden til en prøve. 
Ejer: Flemming Jeppesen 
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Sommerafslutning for alle hold 
Tirsdag d. 15. juni kl. 18.30 – 21.00 på træningspladsen i Voerbjerg 
 
Ligesom sidste år indbyder vi alle hold til at deltage i årets store DYST, hvor der kæmpes om fine præmier 
og – ikke mindst – ÆRE!  
Kæmp for og med dit hold i vores vanvittige og spektakulære opgaver og udfordringer. Det er hygge, sjov og 
underholdning for hele familien. 
Mere info følger senere, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen! 
 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 
Karat-kaffemærker 
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der i skrivende stund er indsamlet 721 mærker! 
 

 

 
 
 
 
 
Hundeartikler 
 
Fødselsdagstilbud i hele april 2010 

 

Skinddummy – normalpris: 1 stk. 40 kr.  

FØDSELSDAGSTILBUD! 3 stk. for 100,- 

 

Blod til sportræning – normalpris: 1 

portion 10 kr. FØDSELSDAGSTILBUD! 6 stk. 

for 50,- 

 
 
Vi har som sædvanlig liner og fløjter i alverdens farver, vandskåle i forskellige modeller, kødben og guffer, 
flåtfjernere og børster, canvas- og tæppedummyer samt meget andet. 
Spørg efter varerne hos din instruktør eller kontakt Tina Krüger på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk. 
 

 
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 
bestemte 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. 

 
Kom og se de gode tilbud i 

kassen med legetøj til hygge og 
aktivitet. 

Simba (labrador retriever) – hvorfor ligge i 
hundekurven, når man kan ligge i sengen ? 
Foto og ejer: Tove Thomsen. 

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 at støtte foreningens aktiviteter. 
 

Drikker du KARAT-kaffe?..... hvis ikke, så PRØV DET :o) 


