Nordjysk Hundetræning
- Familie- og jagthundetræning

Nyhedsbrev nr. 5 – februar 2010
Et nyt år er startet – og dermed har vi sagt farvel til 2009 og bestyrelsen har evalueret på foreningens første
år. Det har været et rigtig spændende år med masser af aktiviteter. Selve etableringen af foreningen har
medført en del opgaver, men vi er jo kommet godt fra start og har nydt stor opbakning til vores aktiviteter.
Økonomien har det godt. På trods af alle de etableringsomkostninger, der hører med til stiftelsen af en ny
forening, går vi ud af 2009 med et lille overskud. Dette betyder også, at vi fastholder det nuværende
prisniveau for vores aktiviteter.
Tak for alle de håndsrækninger, gode idéer og hjælpsomme kræfter samt den tilslutning til aktiviteterne, som
I har bidraget med i løbet af året 2009. Vi håber at se og høre mindst lige så meget til jer i 2010.
Også 2010 skal være et år med masser af aktiviteter.
Hundetræningen er foreløbigt planlagt frem til sommerferien.
Træningsplanen kan ses på hjemmesiden. Den opmærksomme
læser vil bemærke, at vi har ændret lidt på nogle af hold-navnene.
Det betyder dog ikke ændringer i indholdet, men er udelukkende for
at skabe større overskuelighed for brugerne.
Der kommer også andre arrangementer i løbet af foråret og
forsommeren – bl.a. en tur til hundesvømmehallen, et klikkerkursus
og en sommerafslutning. Hold øje med hjemmesiden, som løbende
opdateres med yderligere oplysninger om arrangementerne.

Simba (labrador retriever) i vinterens
snedynger.
Foto og ejer: Tove Thomsen

Som sagt: Et nyt år er startet – og det er hundetræningen også. Efter juleferien har det været rigtig koldt og
lidt drøjt at komme i gang p.g.a. al sneen, men selvom sneen stadig driller træningen både på
træningspladsen og i skoven, så er vi nu i gang og må få det bedste ud af terrænet, som det nu engang er.
Vi håber på snarlig tø, så poterne igen kan mærke græs :o)

Den allerstørste respekt skal tilfalde deltagerne på det nye hvalp begynder–
hold, som startede d. 16. januar med små søde hvalpe helt ned til 12-ugers
alderen. De har trodset både snedriver og ned til 10 grader frost og er troligt
mødt frem hver lørdag formiddag. De første gange blev træningen kort, for
efter ½ time rystede de små af kulde, men efterhånden er de jo vokset mere
til, og nu klarer de både træning og hundeleg uden at kny. Jo, de og deres
førere er sandelig ikke sådan at kyse :o)

Vi ses derude, I ved nok……

Carlo (golden retriever) er en af
de seje på hvalp begynder.
Her ligger han dog inde i
varmen med en sommerting :o)
Foto og ejer: Stine Poulsen.
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Nordjysk Hundetræning
- Familie- og jagthundetræning

AKTIVITETSKALENDER:
Almindelig træning
Hold på alle niveauer er i fuld gang.
Et nyt hold hvalp begynder starter i uge 10!
Der udbydes også kurser i sportræning samt
trimning og ringtræning.
Se den samlede træningsplan frem til sommerferien på
hjemmesiden: www.nordjyskhundetraening.dk.

Eliot (golden retriever) behøver ikke træning
i ”fla’ u’ ”. Den øvelse kan han :o)
Foto og ejer: Christian Aunsborg.

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. 8. maj 2010 – tidspunkt følger – i alt ca. 2 timer.
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.

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

Tilmelding kan ske til Christina på mail: c-s-n@mail.dk
senest d. 25. april, men tilmeld dig allerede NU, hvis du vil være
sikker på en plads!
Læs mere om X-Svømmecenter (link): www.x-svoemmecenter.dk
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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 har netop indsendt årets indsamling af kaffemærker. Det blev til i
alt 532 mærker, som nu veksles til 532 kr. Dette er et kærkomment tilskud til foreningens aktiviteter.
TAK TIL ALLE, SOM HAR BIDRAGET!
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)

Hundeartikler
Foreningen forhandler fortsat diverse hunde- og træningsartikler. Der
er netop kommet nye varer i ”Bixen” – bl.a. fløjter i spændende
farver og grej til sportræning.
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 eller
kontakt Tina Krüger på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk.

Der er en farve til enhver lejlighed :o)
Kun 80 kr. pr. stk.

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
Eliot (Golden retriever) i en nærmest malerisk
solnedgang ved havet.
Foto og ejer: Christian Aunsborg

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.
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