Nyhedsbrev nr. 12
Januar 2013
Et nyt år er netop startet……
…. og i Nordjysk Hundetræning er vi i fuld gang med at lave opgørelse over økonomi og aktiviteter i det
forgangne år. De sidste detaljer er endnu ikke helt på plads, men allerede nu tegner der sig et billede af et år
med masser af aktiviteter, og vi kan konstatere en lille fremgang på alle områder.
Optællingen på træningssiden viser, at der i 2012 er registreret 462 tilmeldinger i de forskellige
træningstilbud. Dette er en lille fremgang i f.t. 2011, hvor optællingen viste 428 tilmeldinger, så det ser ud til,
at aktivitetsniveauet på træningssiden er ved at stabilisere sig. At køre så mange hold igennem kan kun lade
sig gøre, fordi en ihærdig og engageret gruppe af instruktører lægger en masse frivillige timer på
træningspladsen eller i skoven uge efter uge, så TAK FOR INDSATSEN til disse dygtige og velvillige
”knoklere”.
Også Aktivitetsudvalget har haft travlt i 2011. På baggrund af deres initiativer har man kunnet blive klogere
på mange forskellige emner omkring ”menneskets bedste ven” – massage, hundesvømning, sundhed og
sygdom, et godt hundeliv og meget mere. Programmet har været alsidigt og lærerigt, så også TAK FOR
INDSATSEN til udvalgets medlemmer for de spændende arrangementer, I har taget vare på.
Men ikke kun disse to grupper af ihærdige knoklere skal nævnes her,
for året igennem nyder vi også ofte godt af andre velvillige hænder –
f.eks. ved tilberedning af grillpølser, hjælp med at slæbe træningsgrej
før og efter træning samt kontakter til vildtindkøb blot for at nævne et
par af alle de opgaver, som I hen ad vejen giver en hånd med. Og så
er der jo alle de andre lidt mere formelle ”hænder” såsom revisor,
vildtforvalter osv. samt de venlige donationer som f.eks. vildt og CD’er
med fotos fra vores arrangementer. Vi kan ikke nævne alle de mange
gode hænders bidrag her, men ikke desto mindre vil vi sige jer hver
især TAK FOR DIT BIDRAG – stort eller småt. Uden alle disse bidrag
ville Nordjysk Hundetræning ikke være så velfungerende, som den er,
og den ville under ingen omstændigheder være i stand til at rumme så
mange deltagere.
Som tidligere nævnt er vi i fuld gang med at gøre de sidste tal op for
2012, og vi er klar til at fremlægge alle detaljerne ved
generalforsamlingen tirsdag d. 26. februar 2013. Vi håber at se rigtig
mange af jer denne aften – ikke blot for at vi kan fortælle om endnu et
fantastisk år i Nordjysk Hundetræning, men også for at høre, om du
måske har gode idéer, ros eller ris, oplæg til debat eller andet, du har
lyst til at tage op med os eller andre medlemmer. Annoncering af
generalforsamlingen findes længere nede i dette nyhedsbrev.
I skrivende stund er vi alle ved at være klar til at tage fat på det nye år
med nye aktiviteter. Aktivitetsudvalget har flere arrangementer hen
over resten af vinteren og foråret, og holdlisterne er godt i gang med at
blive fyldt med tilmeldinger. Vi glæder os rigtig meget til at komme i
gang med 2013 :o)

Godt nytår til både to- og firbenede!
De bedste hilsner fra

På trods af kulde, regn og blæst
var der livlig aktivitet ved vores
stand på Hune Hundefestival d.
13.-14. oktober 2012. Ca. 120
hunde og deres familier var på
aktivitetsbanen, hvor de
prøvede kræfter med godbidder
under bøtter, pølsespor,
aktivitets-spil m.m., og Bixen
bugnede af gode festival-tilbud.
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AKTIVITETSKALENDER:

HUSK!
Generalforsamling 2013 afholdes tirsdag d. 26. februar kl. 19.00.
Indkaldelse og dagsorden udsendes på mailen primo februar.

Almindelig træning
Hold på alle niveauer starter i januar 2013 – dog undtaget
sporhold.
Samlet træningsplan er udsendt til alle på infolisten samt lagt
på hjemmesiden under ”træning”.

Intromøde for Hvalp Begynder.
Foto: ?

Aktivitetsudvalget er i fuld med at
lægge sidste hånd på vinterens og
forårets arrangementer.
Hold løbende øje med din mailbox
og hjemmesiden, hvis du ikke vil
gå glip af deres arrangementer!
Vega (Breton) i fuld gang med træningen på
Hvalp Øvet sammen med far Peter – begge
i dyb koncentration :o)
Ejer: Janni og Peter Kristiansen
Foto: Tina Krüger

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 17. marts 2013,
hvis du vil deltage i JAGTMESTERSKAB 2013!
(Bemærk! Datoen er ændret i f.t. tidligere udmelding)
Kun medlemmer af NHT kan deltage, men det er ikke et krav, at man har deltaget i
træningen, så måske har du også lyst til en spændende dag i skoven?
Nærmere oplysninger annonceres på et senere tidspunkt.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT:

Medlemskab 2013
Kontingentet for 2013 er igen fastsat til 50 kr. og dækker hele
husstanden. Medlemmer fra 2012 vil i løbet af januar modtage en mail
med reminder om nytegning af medlemskab, men man kan allerede
nu foretage sin indbetaling – enten kontant til en af instruktørerne eller
via bankoverførsel til vores konto i Spar Nord, reg.nr. 9280,
kontonr. 4572854421.
Chili (Labrador Retriever) med fin
præmie og diplom for sin 3. plads i
begynderklasse ved Workingtest i DRK.
Tillykke :o)
Ejer og foto: Kia Jensen

HUSK!
at anføre navn, mailadresse samt hvad beløbet vedrører!!!!

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
Nyhedsbrev, tilbud om arrangementer og meget mere mailes direkte
til medlemmer, kursister og andre interesserede, der er tilmeldt infolisten.
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.
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Simba (labrador retriever) kan lave kunster
med sin tyggering. Mon det er noget, man
kan lære til træning? :o)
Ejer og foto: Tove Thomsen.
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