Nordjysk Hundetræning
- Familie- og jagthundetræning

Nyhedsbrev nr. 7 – juli 2010
ENDELIG sommer…….. :o)

…… og det i en grad, så det næsten er for meget. Hundetunger kan godt nok blive meget lange, når
temperaturen kommer op i nærheden af 30 grader :o)
Foråret har vejrmæssigt været en halvkold fornøjelse, men både bestyrelse og instruktører har nu alligevel
haft sved på panden, for der har været rigtig mange hunde i gang med træningen. Alene fra april til juni har
71 kursister været aktive med træning på forskellige niveauer og med forskellige interesser – Hvalp
begynder, Hvalp øvet, Familieholdet, Sporholdet, Jagt begynder og Jagt øvet. Det er rigtig mange – især for
så ny en forening. Nordjysk Hundetræning er jo trods alt stadig kun i unghundealderen :o) Vi er utrolig glade
for den store opbakning, som jo viser, at der er brug for en forening som vores.
Den store aktivitet på træningssiden kræver mere materiel til afvikling af træningen, og der er derfor opstået
behov for yderligere indkøb af markerings-stokke, dummyer og pistoler – en forholdsvis stor investering for
en ung forening. Tak til SPAR NORD FONDEN, som har bevilget et kærkomment tilskud til indkøb af disse
remedier.
På aktivitetets-siden har der også været et par arrangementer – i maj var der tur til X-svømmecentret, hvor
vovserne kunne få nogle skønne svømmeture, og i juni blev der er blevet knoklet med maling af klubhuset.
Klikker-kurset og Ringtræning/trimning blev desværre ikke afholdt denne gang p.g.a. for få tilmeldinger. Den
erfaring har vi taget til os og overvejer i den kommende tid, om disse kurser skal genopslås, eller om vi
måske bare har ”skudt ved siden af” og skal forsøge noget helt andet. Vi hører meget gerne fra jer derude,
hvis I har idéer til arrangementer eller kurser, som I ønsker jer!!!!
Jagt øvet afsluttede forårstræningen d. 24. juni med en lille prøve for sjov, hvor vi prøvede kræfter med
Jægerforbundets apporteringsprøve. Dommer var René Sørig, som har stor erfaring med disse prøver og
desuden er instruktør hos Aalborg og Omegns Jagtforening. Det blev en rigtig spændende aften med en
masse gode råd til hundeførerne, og der var kamp om præmie-fordelingen. Tak til vores sponsorer,
Jægeren og Lystfiskeren samt Hundeogkattefoder.dk, for de fine præmier, som kunne overrækkes efter
dommerens votering.

TILLYKKE TIL:
Lady og Henning Madsen, som snuppede 1. pladsen med 35 point ud af 40 mulige.
2. pladsen gik til Niko og Peter Ravn med 34 point,
og 3. pladsen gik til Amica og Tage Poulsen med 21 point.

Sommerferien er nu godt i gang for hundetræningens vedkommende. Vi satte punktum for en fantastisk
forårs- og forsommersæson med SOMMERAFSLUTNINGEN d. 15. juni. Her dystede de forskellige hold mod
hinanden på halv-vanvittige og spektakulære poster. 29 hunde var med, og mange af dem havde taget deres
familier med, så ”kage-konen” Tove havde travlt forinden med at bage til de mange mennesker. Man kunne
også i år gå ombord i ”det store nordjyske kagebord” efter de hårde prøvelser, MEN….. det er jo altså ikke
for sjov! Dommerne voterede og fandt frem til et vinderhold…..
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TILLYKKE TIL HVALP ØVET, SOM LØB AF MED SEJREN (OG ÆREN) I ÅR!

De øvrige placeringer blev:

2. pladsen gik til Jagt begynder

3. pladsen gik til Jagt øvet

4. pladsen gik til Familieholdet

Der var naturligvis fine præmier til alle deltagende hunde. Tak til vores sponsor, Hundeogkattefoder.dk,
som havde fundet hundefoder og dejlige hundehåndklæder frem – sidstnævnte kan jo nok bruges efter en
kølende dukkert her i sommervarmen :o)
Også tak til alle, som deltog i dysten. Det er jeres deltagelse, kampånd og den gode stemning, der gør
sådan et arrangement sjovt og hyggeligt. Denne gang var nr. 2 af slagsen, så man kan vel godt sige, at vi nu
har skabt en tradition, som vi glæder os til at afholde igen næste år.
Som sagt: sommerferien er godt i gang, men allerede nu arbejder vi hårdt med forberedelserne til
sensommerens og efterårets aktiviteter. Træningsplanen for sensommeren er næsten klar. Så snart den er
færdig, sendes den ud på mailen og lægges på hjemmesiden, og så håber vi at få tilmeldinger fra en masse
af jer.

God sommer til alle – både to- og firbenede…….
Vi ses derude, I ved nok……
De bedste hilsner fra

Nordjysk Hundetræning
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AKTIVITETSKALENDER:
Almindelig træning
Hold på alle niveauer starter i uge 32 og 33.
Træningsplanen mailes direkte til alle på info-listen samt
lægges på hjemmesiden medio juli.

Vesterhavsmarch søndag d. 11. juli kl. 10.00
Se info på hjemmesiden www.nordjyskhundetraening.dk.
Hvalp begynder på bytur, dengang der var helt
andre temperaturer :o) Her er det Fighter og
Naia (tv) samt Carlo og Stine(th.), der træner
”sit på bænk” :o)
Foto: Tina Krüger

Maling af klubhuset
Mandag d. 19. juli kl. 18.00 – ?
på træningspladsen i Voerbjerg

På den første maledag i juni nåede vi et godt stykke vej. Vi fik malet vægge og vinduer på klubhuset og
mangler derfor kun udhæng. Toiletbygningen trænger også til en omgang, og de tre borde-/bænkesæt på
terrassen siger i den grad ”GORI”. Vi håber, at nogle af jer kan afse en aften og give en hånd med, så vi kan
få de sidste opgaver fra hånden. VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!
Tilmeld dig hos Tina på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk hurtigst muligt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT:
Karat-kaffemærker
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der i skrivende stund er indsamlet 1226 mærker!
Bestyrelsen har besluttet, at pengene øremærkes til uddannelse / kursus for instruktører og tillidsfolk. Vi
arbejder p.t. på et kursus i efteråret 2010.
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)

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!

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.
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Xantos (golden retriever) i
masser af sne :o)
Foto og ejer: Anni og Jørgen
Jensen.

