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Ho-ho-ho……. julen nærmer sig med hastige skridt, og dermed nærmer sig også afslutningen på endnu et 
år. 2010 har været et hæsblæsende og forrygende år for Nordjysk Hundetræning. Vi har haft rigtig mange 
hold og aktiviteter i gang.  
 
Året startede med masser af sne – en vinter, som nærmest 
ikke ville tage ende, men kun enkelte træninger blev aflyst. 
Mange kursister mødte til træning trods sne og kulde, og 
instruktørerne kæmpede for at lave kvalitativ og inspirerende 
træning trods terrænernes udfordringer.  
 
Endelig kom foråret og sommeren, og så blev det lidt 
nemmere for os alle. Hvis der så blot var en smule 
retfærdighed til, burde vi have haft en lang sensommer med 
varme og smukke solnedgange, men ak – efter et meget kort 
efterår (som til gengæld medbragte rigelige mængder 
SILENDE regn og kulde), nåede vinteren at indhente os endnu 
engang med sne og frost, inden vi sluttede efterårssæsonen i 
november. Ja, man må sige, at vejrmæssigt har vi ikke været 
godt hjulpet i 2010, men heldigvis er der mange, der ikke lader 
sig skræmme af elementernes rasen.  
 
2010 har som nævnt været et forrygende år med masser af kursister. Fordelt over året har der været tilmeldt 
i alt 261 hunde på holdene! Selvom nogle selvfølgelig er tilmeldt flere hold i løbet af året, så er det jo utrolig 
mange. Vi glæder os over, at så mange har lyst til at deltage i vores aktiviteter. 
 

2011 bringer også masser af aktiviteter. Træningen starter 
igen den første uge i januar. Træningsplanen indeholder de 
vanlige hold, men denne gang er tilføjet et nyt hold, nemlig 
”jagt intro”. Her kan man få introduktion til den følgende 
jagttræning – eller man kan bruge træningen til at afprøve, 
om det evt. er en form for træning, man kunne have lyst til 
at fortsætte med. Som altid er der stor søgning på ”hvalp 
begynder”. To nye hold, som allerede er fuldtegnet, starter i 
januar. 
 
Årets første måneder byder også på en temaaften om 
stress hos hunde samt vores første ordinære 
generalforsamling. Omtale kan ses i den efterfølgende 
aktivitetskalender. Vi håber, at mange af jer vil bakke op om 
begge arrangementer. 

 
Julen er nu lige på trapperne, og året går på hæld. Tak for al den opbakning og – ikke mindst – de 
hjælpende hænder, vi møder rundt omkring. Vi glæder os til at se jer igen i 2011. 
 

Fra alle os til alle jer: 

Glædelig jul og godt nytår 
 
 

Vi ses derude, I ved nok…… 
 

De bedste hilsner fra 

Nordjysk Hundetræning 

 

 
Simba (labrador retriever) åbner julekalender sammen 
med børnebørnene. 
Foto og ejer: Tove Thomsen. 

 

 
Xantos (golden retriever) er i julestemning ☺ 

Foto og ejer: Jørgen Jensen. 
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AKTIVITETSKALENDER:  
 
 
 
 

Almindelig træning 
 
Hold på alle niveauer (undtagen sportræning) starter i januar – dog med et lille forbehold for eventuelle 
aflysninger p.g.a. sne. Dette vil dog blive meddelt tilmeldte kursister direkte, så hold øje med mobil og mail! 
Træningsplanen ligger på hjemmesiden under ”træning”.  

 
 
 

Tema-aften om stress hos hunde  
Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 18.30–21.00 i klubhuset på træningspladsen 
 
Vi gentager en tidligere succes og afholder igen en tema-aften, hvor 
vi skal snakke om stress hos hunde. Hunde påvirkes ligesom vi 
mennesker dagligt af forskellige stress-faktorer. Det kan være svært 
at se signalerne, hvis man ikke kender dem, men det er nyttig viden 
for hunde-ejere at kunne afkode og håndtere hundens stress-
signaler, så det ikke udvikler sig til adfærdsproblemer og fysiske 
lidelser. 
Tina Krüger fortæller om signalerne og symptomerne på stress og 
giver samtidig tips til god fører-adfærd – deltagerne supplerer 
forhåbentlig med masser af spørgsmål og kommentarer. Undervejs 
serveres der kaffe, te og kage. Øl og vand kan købes. 
Tilmelding skal ske til Tina på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk 
senest d. 16. januar 2011.  
Pris: 20 kr. for medlemmer / 40 kr. for ikke-medlemmer. 
Bemærk! Medlemmer har fortrinsret – der er max. 20 pladser. 
 
 
 

Generalforsamling – OBS! Ny dato i f.t. tidligere annonceret 
Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset på træningspladsen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere (2 stk.) 
3. Årsberetning 2010 
4. Årsregnskab 2010 
5. Indkomne forslag 
6. Budget for 2011 
7. Valg til bestyrelse og revisor 
 På valg er:  Tina Krüger, sekretær (genopstiller) 
  Sofie Amtoft, suppleant (genopstiller ikke) 
  Anne-Mette Møller, revisor (genopstiller) 
8. Evt. 

 
Generalforsamlingen er åben for medlemmer. 
 

 
En bytur for hvalpe kan godt gennemføres, 
selvom der ligger lidt sne ☺ 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 
 
 
 
Karat-kaffemærker 
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der i skrivende stund er indsamlet ???? mærker!  
Det indsamlede beløb er øremærket til kursus/efteruddannelse for vores tillidsfolk.  
 
 

 

 
 
HUSK at meddele ændringer til sekretæren 
Mail og mobiltelefon er praktiske redskaber, når vi skal i kontakt med vores medlemmer / kursister, men det 
kræver, at vi har korrekt mailadresse og mobilnummer stående i kartoteket. HUSK derfor at meddele evt. 
ændringer til Tina på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk, hvis du gerne vil høre fra os! 

 
 

Medlemskab 2011 
Det er ved at være tid til at tegne medlemskab for 2011. Kontingentet er igen 50 kr. for hele året og dækker 
hele husstanden. Indbetaling kan ske kontant til en af instruktørerne eller via bankoverførsel til vores konto i 
Spar Nord, reg.nr. 9280, kontonr. 4572854421. HUSK! at anføre navn og mailadresse!!!! 

 
 

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. 
 

 

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) 

 


