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Bladene skifter farve og falder af træerne, temperaturen daler hastigt, og mørket sænker sig over os – det er 
blevet efterår, og vi kan se tilbage på en dejlig sensommersæson med masser af glade hunde og førere. 
 
Endnu engang kan vi konstatere, at der har været stor søgning til de forskellige hold – faktisk har der været 
endnu flere kursister efter sommerferien, end vi i vores vildeste fantasi har kunne forestille os. Tre hold 
hvalp begynder, et hold hvalp øvet, et hold familiehunde, et hold spor begynder, et hold spor øvet, et 
hold jagt begynder, et hold jagt øvet…… og på alle hold har der været rigtig mange hunde – alt i alt kan vi 
tælle 91 tilmeldinger! Mange forskellige racer og førere med forskellige ambitioner har mødtes på 
træningspladsen eller i andre terræner og arbejdet med hundene, lært nye øvelser, kommet et skridt (eller 
flere) videre og samtidig hygget sig i hinandens samvær. Disse to vigtige faktorer tilsammen betyder, at 
Nordjysk Hundetræning efterhånden har bevist sin nødvendighed, og det glæder os umådeligt meget, at 
foreningen allerede efter kun 1½ år har så stor tilslutning og opbakning.  
 
Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi indimellem ”sveder” lidt, for det er godt nok gået stærkt. Vi 
kan vist ikke være bekendt at fastholde, at vi fortsat er i etableringsfasen. De praktiske ting og den 
overordnede struktur kan man vist godt sige nu er på plads, men vi skal selvfølgelig fortsat udvikle Nordjysk 
Hundetræning, og der ligger masser af idéer, forslag, ønsker og opgaver, som venter på at blive ført ud i 
livet.  
 
I bestyrelsen arbejder vi bl.a. i øjeblikket på videreuddannelse / kompetence-udvikling af instruktører – et 
projekt, som er støttet af Karat-kaffe-mærke-indsamlingen (Tak for støtten!), og som vi glæder os meget til at 
arbejde videre med i fremtiden.  
 

WEB-masteren er i fuld gang med at videreudvikle hjemmesiden, som nu 
bærer vores nye logo. Hjemmesiden ændres løbende i takt med behovet 
– bl.a. er en ekstra side undervejs med oversigt over vores tilbud i Bixen, 
som sælger alverdens udstyr til hundetræning m.m. Det er vores intention, 
at hjemmesiden fortsat er informativ i det omfang, I derude har brug for 
det. Giv os derfor gerne en melding, hvis du har idéer eller ønsker til 
indholdet – måske er der vigtige ting, vi har overset? 
 
”Folkene i marken”, instruktørerne, knokler selvsagt løs med træningen af 
alle de dejlige hunde. Mange forskellige aktiviteter er i gang, og som 
nævnt med stor søgning på holdene. Det betyder for den enkelte 
instruktør et stort planlægningsarbejde hjemmefra, for alle hunde på 
holdet skal gerne have glæde og udbytte af træningen. Det er derfor 
vigtigt, at kursister husker at melde afbud, hvis de bliver forhindret i at 
komme til træning. Dermed gør man instruktøren en stor tjeneste og giver 
ham/hende de bedste betingelser for at lave den bedst mulige træning. 
 

Vi forsøger ihærdigt at efterkomme forespørgslen og har (indtil videre) heldigvis ikke været nødt til at afvise 
nogen – bortset altså fra ”hvalp begynder”, hvor vi simpelthen ikke kan følge med. Med to hold ”hvalp 
begynder”, der starter i denne måned, bliver det de sidste i 2010. Yderligere hold bliver med start i januar 
2011. Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle lade folk og deres hvalpe vente, men det er jo et stykke frivilligt 
arbejde for alle instruktører, og der skal jo altså smør på brødet, hvilket kræver tid til at passe et ”rigtigt” 
arbejde :o) 
 
De mørke aftener betyder, at træningen fremover er henlagt til lørdag/søndag, men den kolde efterårstid 
afholder os ikke fra at træne hunde. En ny træningsplan er på hjemmesiden, og der er allerede stor 
tilslutning til holdene. 
 

Vi ses derude, I ved nok…… 
 

De bedste hilsner fra 

Nordjysk Hundetræning 

 

 
Tillykke til Halifax (golden retriever) 
og Birthe Skytte Jensen, som d. 
08.08.10 bestod schweissprøve 
400meter/3timer. Halifax blev 
desuden blev dagens bedste hund i 
klassen. 
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AKTIVITETSKALENDER: 
 

Almindelig træning 
Hold på alle niveauer starter i uge 42 og 43 – dog holder sportræningen 
vinterpause. 
I december holder alle hold juleferie som vanligt. 
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 Krüger på mail: tina-flemming@vip.cybercity.dk senest d. 7. januar 2011.  
Pris: 20 kr. for medlemmer / 40 kr. for ikke-medlemmer. 
Bemærk! Medlemmer har fortrinsret – der er max. 20 pladser. 
 

Generalforsamling 
Onsdag d. 16. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset på træningspladsen 
Indkaldelse og dagsorden annonceres på et senere tidspunkt, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen og deltag i Nordjysk Hundetrænings første 
ordinære generalforsamling. 
 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 
Karat-kaffemærker 
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der i skrivende stund er 
indsamlet 1537 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! 

 
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) 

 

 
Xantos (golden retriever) træner til 
”Vild med dans” :o) 
Foto og ejer: Jørgen Jensen. 

 

 
Simba (labrador retriever) passer sygt barn :o) 

Foto og ejer: Tove Thomsen. 


