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Nyhedsbrev nr. 11 
 
Juli 2012 
 
 

Ferie, ferie, ferie…….  
 
Sommerferien er i fuld gang, alle aktiviteter er gået i dvale, og tillidsfolkene i Nordjysk Hundetræning holder 
en velfortjent pause. Pausen er i høj grad tiltrængt, for vi har godt nok haft travlt her i første halvår af 2012 
med masser af aktiviteter på både trænings- og arrangementssiden. 
 
Siden januar har hold på alle niveauer og af forskellige typer trænet på ugentlig basis. Både 
hvalpeafdelingen, familiehunde-/lydighedsafdelingen og jagtafdelingen melder om mange tilmeldinger og 
hyggelige timer på træningspladsen og i skoven. Vi har virkelig måtte lægge os i (hunde)selen for at 
modsvare efterspørgslen og skaffe en plads til alle, og det er heldigvis næsten lykkedes, så det er meget få, 
vi har været nødt til at afvise. 
 
Indimellem den faste træning har Aktivitetsudvalget haft travlt med arrangementer, hvor man har haft 
mulighed for at blive klogere på forskellige emner. Der har været temaaftener om stress hos hunde og 
hundemassage samt været besøg på Dyrehospitalet City Syd, hvor der var input om hundens sundhed, 
sygdomme og pleje samt mulighed for at se faciliteterne fra en lidt anden vinkel. Der har været fin tilslutning 
til arrangementerne, og Aktivitetsudvalget er allerede i fuld gang med at planlægge flere spændende 
arrangementer til afvikling i efteråret. 
 
Bestyrelsen har også afviklet et par arrangementer i foråret/forsommeren. I marts blev Jagtmesterskabet 
afholdt for 3. gang – denne gang med 15 deltagere. Tillykke til Saxo og René, som efter tæt løb nu kan 
pryde hjemmet med vandrepokalen det næste års tid. I juni afholdtes for 4. gang vores altid hyggelige 
Sommerafslutning med 37 glade hunde og 82 mindst lige så glade personer. Aldrig har vi været så mange, 
og alle tillidsfolk var i sving, men det var en stor fornøjelse at samle så mange til en venskabelig dyst med 
skøre og anderledes udfordringer. De 4 hold kæmpede det bedste, de havde lært, og der var til det sidste 
stor spænding om, hvem der måtte vinde, men i sidste ende blev det Jagt Intro, der rendte med fine 
præmier, æren og – ikke mindst - håne-retten :o) 
 
Samtidig med det høje aktivitetsniveau har vi løbende justeret og finpudset organisationens struktur og 
træningens indhold. Både hvalpe- og jagtafdelingen har holdt møder, hvor bl.a. træningsplanerne er blevet 
drøftet og finpudset – et udviklingsarbejde, som løbende pågår ud fra vores ønske om, at vi fortsat uddanner 
hundene optimalt i f.t. ejerens/førerens interessefelt.  
 
Generalforsamlingen i februar kunne orientere medlemmerne om en forening, der i 2011 har været i hastig 
vækst, og bestyrelsen var lutter smil ved fremlæggelsen af regnskab samt opgørelse af tilmeldings- og 
medlemstal. Her ved skiftet mellem 1. og 2. halvår af 2012 gør vi som sædvanlig halvårsstatus. Vi er allerede 
på nuværende tidspunkt ved at slå sidste års rekorder både hvad angår holdtilmeldinger, medlemstal og 
økonomi. Det bliver spændende at se, om foreningens aktiviteter vil nyde lige så stor opbakning også i den 
sidste del af 2012. 
 
De næste uger vil vi dog tage os tid til at nyde sommeren og lade op til den nye sæson. Helt passive er vi 
dog ikke, for vi er allerede i fuld gang med at udarbejde træningsplanen for den nye sæson, som starter midt 
i august. Der bliver igen masser af træningsmuligheder for både familie- og jagthunde, og ventelisten til 
Hvalp Begynder er alenlang. Den færdige plan mailes til alle på infolisten sidst i juli, og så håber vi at se jer 
alle igen til nye udfordringer og aktiviteter.  
 
Indtil da ønsker vi alle en……. 

Rigtig god sommer! 
 
 
De bedste hilsner fra 

Nordjysk Hundetræning 
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AKTIVITETSKALENDER:  
 

 
Almindelig træning 
 
Hold på alle niveauer starter medio august. 
 
Sidst i juli sendes træningsplanen ud til infolisten samt lægges 
på hjemmesiden under ”træning”. 
 
Vi gør opmærksom på, at tilmeldinger først kan modtages, når 
træningsplanen er udgivet. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 

 
Indkøbsaftale for medlemmer af NHT 
Det er lykkedes os at forhandle en favorabel indkøbsaftale på plads med Hundeogkattefoder.dk. 
Resten af 2012 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 alle 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 hjemmehørende på adressen Smedegårdsvej 70, 9490 Pandrup. 
Man kan se alle varer på deres hjemmeside www.hundeogkattefoder.dk. 

 
 

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 2012 
Det er muligt hele året at tegne medlemskab for 2012. 
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!!!! 

 

 
Farao (labrador retriever) stolt med sin 
dummy :o) 
Ejer og foto: Carsten Thingbak. 

 
Kiki (Riesenschnauzer/labrador/spidshund) 
i sneen :o) 
Ejer og foto: Line Frandsen. 

Aktivitetsudvalget arbejder 
ihærdigt på efterårets program.  
Hold løbende øje med mailboxen 
og hjemmesiden, hvis du ikke vil 
gå glip af deres arrangementer! 

 

 
Sally (Golden Retriever) i fuld firspring  
i et smukt vinterlandskab. 
Ejer og foto: Line Frandsen. 
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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 
Nyhedsbrev, tilbud om arrangementer og meget mere mailes 
direkte til medlemmer, kursister og andre interesserede, der er 
tilmeldt info-listen.  
Tilmelding til infolisten sker automatisk, når man deltager i træning 
og/eller betaler medlemskab, men også andre kan komme på 
listen. Send blot en mail til tina-flemming@vip.cybercity.dk.  
Samme mailadresse kan bruges, hvis man ønsker at blive frameldt 
listen. 

 
RESULTATER: 
 

Jagtmesterskab 2012 
Dette års Jagtmesterskab var NHT’s tredje, og som sædvanlig blev der 
dystet om Henning Madsens fine vandrepokal + dejlige sponsorpræmier 
fra hundeogkattefoder.dk. 
  
Der var 15 hunde tilmeldt – en enkelt på dummy, resten på vildt. På 
begynder-niveau kæmpede 6 hunde bravt og på øvet-niveau kæmpede 9 
hunde mindst lige så bravt. Skoven dannede en smuk ramme om de 4 
poster, hvor hunde og førere blev udfordret på lydighed, slæb, søg, 
markering og dirigering. Der kunne scores i alt 160 point. De strenge og 
uretfærdige dommere tildelte point efter bedste evne, og spændingen var 
til at mærke, for der var prøven igennem flere hunde, der var oppe og 
snuse til pokalen. Men alle kan jo ikke vinde, og på sidste post kom det 
dog alligevel til en afgørelse. 
 
Saxo og Rene Pedersen sluttede festen af med 154 point og kun 3 point 
ned til nr. 2. Dermed kunne de velfortjent hjemføre pokalen, som kan 
pryde hjemmet indtil næste års Jagtmesterskab. STORT TILLYKKE til de 
to :o) 
 

Medaljerækken blev som følger: 
 

 

Begynderniveau: 

 
1. vinder: Victor & Jens Dahl – 148 point (i midten) 
2. vinder: Zita & Ib Poulsen – 138 point (til venstre) 
3. vinder: Jessie & Holger Davidsen – 134 point (til højre) 

Øvet-niveau: 

 
1. vinder: Saxo & Rene Pedersen (i midten) 
2. vinder: Mille & Jan Mygind (til venstre) 
3. vinder: Niko & Peter Ravn (til højre) 

Vinder af 
Jagtmesterskab 2012 

 

Tillykke til Saxo og 
Rene Pedersen med 
vandrepokalen 

 
Walther (labrador retriever) hygger sig til 
træningen på Hvalp Øvet. Man er vel bare 
en stor hundehvalp :o) 
Ejer: Karoline Trolborg og Jacob Tange. 
Foto: Tina Krüger. 

Tak til alle deltagere, 
tilskuere og hjælpere 
for en dejlig dag i 

skoven.  
Vi håber at se jer igen 
til Jagtmesterskab 

2013. 
 

Der kommer 
stemningsbilleder fra 
Jagtmesterskabet på 

hjemmesiden. 
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Sommerafslutning 2012 
 
Traditionen tro var der lagt op til en venskabelig dyst mellem 
holdene, da 37 hunde, 61 voksne og 21 børn mødtes på 
træningspladsen søndag d. 3. juni. På velkomstparolen var det 
tydeligt, at alle var friske og i godt humør – klar til at kæmpe og 
forsvare holdets ære. 
 
 

I løbet af eftermiddagen skulle der konkurreres på 4 poster med 
spektakulære opgaver og udfordringer, og de 4 strenge dommere var 
klar til at vurdere både hunde og føreres præstationer.  
 
På posterne måtte alle kompetencer i anvendelse. Der var en 
udfordringsbane med forskellige kontakt- og samarbejdsøvelser samt 
lidt lydighed - en forhindringsbane, hvor hunden skulle både både 
”under”, ”over”, ”igennem” og ”på” – et søg, hvor der var lækre 
pølsestykker gemt under bøtter – og ringspil, hvor fører og hund skulle 
samarbejde om at kaste ringene og hente dem igen.  
 
På hver post kunne holdet foruden de point, som de knoklede sig til på 
ærlig (?) vis, desuden hive ekstra bonus-point til sig for god hold-ånd 
og dommerfedteri :o) 

 
 
 
Foruden de aktive poster var der også 
en ekstra-opgave bestående af et 
spørgeskema, hvor man skulle gætte 
rigtigt på 8 skarpe spørgsmål om 
Nordjysk Hundetræning. 
 

 
 
 
 
Der blev kæmpet hårdt og grint meget den eftermiddag, og 
dommerne var på en svær opgave, for alle knoklede efter bedste 
evne, og så kan det jo være svært at trække point :O)  
 
Efter posternes afvikling stod Aktivitetsudvalget klar med lækre 
grillpølser og kolde øl og vand til de forpustede deltagere. Mens der 
blev hygget ved terrassen, voterede dommerne.  
 
 

 
Både børn og hund igennem tunellen…..  
det må da have givet ekstra point :o) 
Foto: Jørgen Jensen 

 
Der var lækre grill-pølser som afslutning på 
en hyggelig eftermiddag med vovserne  
og deres familier. 
Foto: Jørgen Jensen. 

 
Kom så – op i kassen og sit :o) 
Foto: Jørgen Jensen. 

De rigtige svar på spørgeskemaet: 
 
1. På hvilken dato kan NHT fejre fødselsdag? 
 1. marts 1. april 1. maj 
2. Hvor mange år fylder NHT i 2012? 
 2 år 3 år 4 år 
3. Hvor mange (betalende) medlemmer havde NHT i 2011? 
 117 142 195 
4. Hvor mange holdkursister havde NHT totalt i 2011? 
 384 432 487 
5. Hvilken kaffe serverer NHT i klubhuset? 
 Karat Gevalia Merrild 
6. Hvor mange står d.d. på info-listen og modtager derfor  
nyhedsbreve og anden information direkte på mailen? 
 204 411 672 
7. Hvor mange tillidsfolk (frivilligt ”ansatte” med forskellige  
funktioner) er d.d. tilknyttet NHT? 
 19 23 27 
8. Hvem vinder dysten i dag? 
Kombi-hold Hvalp Øvet Jagt Intro Jagt Beg./Jagt Øvet 
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Det kunne jo altså ikke ende med 4 første-pladser, så i sidste ende blev resultatet som følger: 
 

1. plads (90,0 point): Jagt Intro 
2. plads (84,9 point): Kombi-holdet (Hvalp Begynder, Spor, Lydighed og Familiehund) 
3. plads (84,2 point): Jagt Begynder + Jagt Øvet 
4. plads (70,9 point): Hvalp Øvet 
 
 
I løbet af eftermiddagen kunne man individuelt deltage i kampen om dejlige præmier. 
  
Resultaterne på de individuelle konkurrencer blev: 
 
GÆT OG VIND – med gæt på, hvor mange hundekiks, der var i bøtten.  
Der var i alt 1.418 kiks i bøtten. Den, der kom tættest på, med et gæt på 1.527 stk. var MICHAEL ARVIN, 
som dermed løb med hele bøtten. 

 
TRÆSPIL MED KLODSER på tid 
 – hvor hunden skulle løfte alle 9 klodser og spise godbidden under. 
1. vinder blev Indy og Michael (42 sekunder) 
2. vinder blev Niko og Helle (56 sekunder) 
3. vinder blev Molly og René (1 minut og 17 sekunder) 
 
TRÆSPIL MED DREJESKIVE på tid 
 – hvor hunden skulle dreje skiven og tømme de 6 huller for godbidder. 
1. vinder blev Batman og Anja (12 sekunder) 
2. vinder blev Micki og Tina (38 sekunder) 
3. vinder blev Turbo og Özlem (39 sekunder) 
 

 
 

Tak til vores sponsorer SPAR NORD, JÆGEREN & LYSTFISKEREN, 
hundeogkattefoder.dk samt BIXEN for støtten! 

 
Tak til alle to- og firbenede, som legede med denne eftermiddag.  

Vi håber, at I ”tør” være med igen til næste år! 
 

Der kommer stemningsbilleder fra Sommerafslutning 2012 på hjemmesiden. 

 
 

 
Træspil på tid med lækre godbidder  
under klodserne. En golden er jo  
FØDT til den slags :o) 
Foto: Jørgen Jensen 


