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Nyhedsbrev nr. 10 
 
Marts 2011 
 
 
Foråret smiler til os, og ENDELIG kommer de lyse aftener og for manges vedkommende dermed flere timer 
udendørs sammen med hundene. Forårstræningsplanen er i skrivende stund lige på nippet til at gå i gang. 
Der er igen masser af tilmeldinger til alle hold, og vi glæder os til at komme i gang. Foreningens 
træningsaktiviteter udvikler sig med tiden. I vinter kørte dirigeringskursus – et kursus, som er et supplement 
til jagttræningen, og som forventes gentaget, når/hvis behovet opstår igen. I forårsplanen indgår et nyt hold, 
nemlig lydighedshold, som forventes at blive en mere fast del af træningsudbudet. Sportræningen, som har 
holdt vinterpause, går også i gang igen på både begynder- og øvet-niveau. 
 
Alle disse træningsaktiviteter kan dog kun foregå, fordi venlige mennesker stiller sig til rådighed med deres 
viden og engagement, og ligesom der er blevet flere kursister, er der heldigvis også blevet flere instruktører. 
Vi kan således byde velkommen til Inge Dyrhave, Hans Jørn Thomsen, Dorte Franzen og Dorthe Hyttel og 
håber, at I vil tage godt imod dem. Skulle man selv have lyst til at være med i flokken, er man MEGET 
velkommen til at være med – vi skal nok hjælpe nye ”flokmedlemmer” med at komme i gang :o) 
 
Selvom vinteren har budt på både is og sne, har der dog været masser af aktivitet i foreningen. De fleste 
hold har trænet hver eller hver anden weekend – dog med et par enkelte aflysninger i den værste 
vinterkulde, hvor islag afholdt os fra at træne. Udover træningen har der også været flere tema-aftener – 
”Stress hos hunde”, ”Dyrlægeaften” og ”Avl og Opdræt” var alle arrangementer med fin opbakning, og i 
næste måned afholder vi tema-aften om ”Hunde og kiropraktik”. I forbindelse med disse tema-aftener er det 
både praktisk og hyggeligt, at vi kan bruge klubhuset med de fine faciliteter. Indbydelse til arrangementerne 
sendes ud på mailen, men man kan også altid finde dem på hjemmesiden. 
 
 
I februar afholdt vi 
foreningens første 
ordinære 
generalforsamling. 
Også her var 
fremmødet flot….. især 
efter gentagne 
”indbydelser” pr. mail :o) 
Referat fra mødet er 
lagt ud på 
hjemmesiden. 
 

December bragte dejlige julegaver til klubhuset. TUBORG-
FONDET meddelte, at vores ansøgning om en projektor samt to 
stk. borde-/bænkesæt kunne imødekommes. Projektoren bliver 
allerede flittigt brugt af flere klubber, og borde-/bænkesættene er 
stillet op, men p.g.a. vintertemperaturerne er de dog først nu ved 
at finde fuld 
anvendelse. Det 
er dejligt at 
modtage sådanne 
tilskud, når man 
ønsker sig større 
ting :o) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Klubhuset var fyldt til sidste stol ved 
generalforsamlingen d. 17. februar…… 

 

 
…… men det lykkedes nu alligevel ikke 
deltagerne at ”spise os ud af huset” :o) 

 
Borde-/bænkesættene er flyttet ind på terrassen.  
Her er det Jagt Intro, der slukker tørsten efter en 
hård træning :o) 

 
Projektoren bruges til bl.a. introduktionsmøde for 
”hvalp begynder”. 
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En aktivitet, der også skal nævnes her, er Jagtmesterskabet 
2011, hvor 15 hunde og førere havde en dejlig formiddag i 
skoven med 4 udfordrende poster og dertil 4 rimelig venlige 
dommere :o) Efter opgaverne var der åben i ”Tages Grillbar”, 
som serverede skønne grillede pølser, og slutteligt afslørede 
dommerne placeringen af de deltagende hunde.  
 
Tak til dommerne (fra venstre) – Henrik Madsen, Jan Kristiansen, Holger Davidsen og Jesper Thomsen,  
som på bedste vis gav deltagerne point og gode råd med på vejen. 
 
Resultaterne blev som følger (max. 160 point): 
 

 
 
Stort tillykke til Peter Ravn og Niko, som trods kamp til stregen løb med 
vandrepokalen, hvilket de i øvrigt også gjorde sidste år :o)  
 
Tak til minkavler Henning Madsen, som har skænket den fine pokal.  
Også tak til Holger Davidsen fra Hundeogkattefoder.dk, som havde skænket 
fine præmier til alle vindere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som vi startede, vil vi også slutte……  
 

Foråret smiler til os….. 
 
…… og vi glæder os til at komme i gang med forårssæsonen. 

 
 

Vi ses derude, I ved nok…… 
 
 
De bedste hilsner fra 

Nordjysk Hundetræning 

Begynder-niveau:  
1. vinder – Line Frandsen og Sally - 140 point 
2. vinder – Jesper Møller og Alfred - 135 point 
3. vinder – Hans Bundgaard og Sila – 97 point 

 
 

 
Øvet-niveau: 
1. vinder – Peter Ravn og Niko – 148 point 
2. vinder – Hans Jørn Thomsen og Agnes – 144 point 
 (ej med på billedet) 
3. vinder – Jan Mygind Jensen og Milla – 140 point 
 

 

 

 
Aya ønsker tillykke med fødselsdagen :o) 

 

Fredag d. 1. april kan 
Nordjysk Hundetræning fejre 

sin 2-års fødselsdag. 
I den anledning er der  

10% rabat på alle varer i Bixen  
i hele april måned. 
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AKTIVITETSKALENDER:  
 
 

 
 

Almindelig træning 
 
Hold på alle niveauer starter i marts/april. 
Træningsplanen ligger på hjemmesiden under 
”træning”. 
 
Vi gør opmærksom på, at børn under 15 år  
skal være ifølge med voksne. 

 
 

 
 

 
Tema-aften om hunde og kiropraktik  
Torsdag d. 7. april 2011 kl. 18.30–21.00  
i klubhuset på træningspladsen 
 
Vi glæder os til en spændende aften med 
dyrlæge Camilla Gregersen, som til daglig 
arbejder med kiropraktik på både hunde og 
heste. Nærmere oplysninger om arrangementet 
kan ses på hjemmesiden. 
Tilmelding skal ske til Tina på mail:  
tina-flemming@vip.cybercity.dk  
senest d. 4. april 2011.  
Pris: 20 kr. for medlemmer / 40 kr. for ikke-
medlemmer. 
Bemærk! Medlemmer har fortrinsret – der er 
max. 15 pladser. 
 
 

 
 
Sommerafslutning for alle hold og hele familien 
Søndag d. 19. juni 2011 kl. 15.00-18.00 på træningspladsen 
 
Traditionen tro ønsker vi hinanden god sommerferie med skøre 
poster og hyggeligt samvær ved den årlige sommerafslutning, som 
afholdes for 3. gang. Arbejdsgruppen arbejder på højtryk for at få 
detaljerne på plads, men sæt alle nu X i kalenderen! 
Nærmere info følger på mailen / hjemmesiden. 
 
 

 

 
Smil til fotografen – NEJ TAK :o) 
Sally (golden retriever) og Kiki 
(riesenschnauzer-blanding) på stranden. 
Ejer og foto: Line Frandsen 

 
Brady (labrador retriever) i sneen……eller er det en  
snescooter??? :o) 
Ejer og foto: Bjørn Nørgaard. 

<> 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 

 
Indkøbsaftale for medlemmer af NHT 
Det er lykkedes os at forhandle en favorabel indkøbsaftale på plads med Hundeogkattefoder.dk. 
Resten af 2011 er der 10% rabat at hente hos Hundeogkattefoder.dk, såfremt det afhentes på adressen. 
Hundeogkattefoder.dk forhandler alverdens artikler til hunde og katte samt foder i alskens afskygninger. 
Rabatten gives, når man oplyser, at man er medlem af NHT – dog gives der ikke rabat på i forvejen nedsatte 
varer. 
Hundeogkattefoder.dk er hjemhørende på adressen Smedegårdsvej 70, 9490 Pandrup. 
Man kan se alle varer på deres hjemmeside www.hundeogkattefoder.dk. 

 
Karat-kaffemærker 
Karat-kaffemærke-direktør Tove Thomsen oplyser, at der ved årsfristen  
d. 1. februar 2011 blev indsendt ikke færre end 1.952 mærker til Karat!  
Hvert mærke har værdi af 1 krone. Dette beløb er øremærket 
kursus/efteruddannelse for tillidsfolkene.  
Tak til alle jer, som har været så venlige at indlevere mærker til os :o) 
Bemeldte karat-kaffemærke-direktør er i øvrigt opsagt pr. samme dato, da 
KARAT desværre har stoppet indsamlingen og dermed også 
tilskudsordningen. Fremover vil karat-kaffeposerne derfor ikke være påtrykt 
værdimærke. Det synes vi selvfølgelig er ærgerligt, for det totale tilskud til 
uddannelse/kursus er efterhånden løbet op i ca.2.500 kr. over de sidste to år. 
Vi vil benytte lejligheden til at sige karat-kaffemærke-direktøren tak for 
indsats og godt samarbejde samt ønske held og lykke med den fremtidige 
jobsøgning :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! 

 

Medlemskab 2011 
Det er muligt hele året 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. 

 

 
Simba (labrador retriever)  
hygger sig i sneen :o) 

Ejer og foto: Tove Thomsen 

 
Xantos (golden retriever) i dynger af sne.  
Smukt er det da :o) 

Foto og ejer: Jørgen Jensen. 
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