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August 2014

Sommerferien lakker mod enden……
…. og i Nordjysk Hundetræning har vi brugt noget af tiden til at afrunde forårs- og forsommer-sæsonen samt
lade op til sensommerens træning og øvrige aktiviteter. Det har været en forrygende forårs- og forsommersæson med masser af hunde og førere på træningspladsen og i skoven. Årets arrangementer har haft rigtig
fin deltagelse og opbakning, så heller ikke det kan vi klage over.
Faktisk er det eneste lille hjertesuk, vi kan komme i tanke om, at selvom vi
knokler løs for at efterkomme forespørgslen på træning, så kan det til tider
være svært at følge med. Især på Hvalp Begynder er det ikke muligt at
etablere nok pladser ud fra de instruktør-ressourcer, vi råder over. Det
betyder jo desværre, at vi sommetider er nødt til at skuffe nogle og henvise
dem til andre udbydere. Det er brand-ærgerligt – ikke mindst fordi disse
hvalpe sommetider ikke finder plads på hold andre steder, men vi vil hermed
lade det skinne igennem, at vi altid kan bruge flere instruktører – ikke blot på
Hvalp Begynder, men også på andre niveauer, så hvis man har lyst til at
være med i flokken og få en uddannelse til instruktør, er man meget
velkommen til at henvende sig til én af os.
Foruden de arrangementer, som Aktivitetsudvalget har budt på, har vi afviklet
to store traditionsrige arrangementer – nemlig Jagtmesterskabet og
Sommerafslutningen. Som nævnt var der stor opbakning, god stemning og
hyggeligt samvær, og hunde og førere blev udfordret på meget forskellig vis
til de to arrangementer. Man kan læse mere herom længere nede…..

Chili (Labrador Retriver) har
nydt
sommeren med bl.a. badning og
fiskeri :o)
Ejer og foto: Kia Jensen

Sommerferien slutter vel nok på et tidspunkt, og vi er helt klar til at
gå i gang med sensommer-sæsonen. Forude venter masser af
træningstilbud og spændende arrangementer. Træning på alle
niveauer starter i løbet af august.
Træningsplanen udkommer ca. 1. august. Den sendes som vanligt
til alle på info-listen og lægges på hjemmesiden, og så sidder vi
spændt og venter på tilmeldinger :o)

Nordjysk Hundetræning kunne fejre 5 års
fødselsdag d. 1. april 2014. Der var i den
anledning uddeling af lækkerier til både
hunde og førere.
Foto: Lars Kruuse

Førstkommende arrangement er søndag d. 21. september, hvor
man har muligheden for at prøve Agility med sin hund. Se
annoncering længere nede……
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og se jer igen :o)

Fortsat god sommer
til både to- og firbenede!
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen
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AKTIVITETSKALENDER:

Almindelig træning
Hold på alle niveauer starter i august 2014.
Samlet træningsplan offentliggøres ca. 1. august.
Træningsplanen udsendes til alle på infolisten samt lægges på
hjemmesiden under ”træning”.
Coco (Cocker Spaniel) træner
alternative øvelser i sommerferien
(”dæk på bord”), men glæder sig til
træningen på Jagt 3 går i gang igen.
Ejer og foto: Susanne Johansson.

Aktivitetsudvalget er i fuld med at
lægge sidste hånd på efterårets
arrangementer.
Hold løbende øje med din mailbox
og hjemmesiden, hvis du ikke vil
gå glip af deres arrangementer!

Simba (Labrador retriever) klar til at gå i gang
med at finde godbidder under en masse
forskellige bøtter. Kun fantasien sætter grænser
for, hvad man kan udfordre sin hund med :o)
Ejer og foto: Tove Thomsen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
søndag d. 21. september 2014 kl. 12.00-14.00
hvis du vil deltage i
INTRODUKTION TIL AGILITY
Alle søndagshold træner IKKE denne dag!
Nærmere info sendes til alle på info-listen
samt lægges på hjemmesiden i løbet af august.
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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 2014 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

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@turbofiber.dk, hvis du gerne vil
høre fra os!

Fotos og/eller resultater til nyhedsbrevet

Vi vil gerne have mange flere fotos af jeres søde hunde !!!!
Send et eller flere billeder af din vovse til os, som vi kan bruge her i
nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
Der er ingen krav om bestemte situationer – det kan være en sjov historie,
et godt resultat fra en prøve eller bare et sødt billede af netop DIN vovse.
Mailadressen til redaktionen er: tina-flemming@turbofiber.dk.
Skriv lidt info om hunden og situationen.

Oryx (Labrador Retriever) med
sit fine klub-tøj :o)
Ejer og foto: Tina Krüger

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@turbofiber.dk.
Samme mailadresse kan bruges, hvis man ønsker at blive frameldt listen.

Galleriet

På hjemmesiden kan du i Galleriet finde fotos fra vores forskellige
aktiviteter. Galleriet er netop opdateret med en masse fotos –
bl.a. i mapperne ”Opvisning i Dorf”, ”Jagtmesterskab 2014”,
”Sommerafslutning 2014”, ”Træning” og ”5 års fødselsdag”.

Mickey (Nova Scottia Duck Tolling
Retriever) i fuld kontakt med mor på en kold
træningsdag i marts på Lydighedsholdet.
Ejer: Tina Toftegård Poulsen
Foto: Birthe / Hans Jørgen Clemmensen
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RESULTATER:

TILLYKKE til Hjalte (Labrador
Retriever), som bestod
Jægerforbundets
Apporteringsprøve august 2013.
Ejer: Camilla Uggerhøj
Foto: Tina Krüger

Kenobi (Vizsla) har været på udstilling
mange gange efterhånden, men disse
lidt gamle resultater har ligget i bunken
og stammer fra sidste sommer, hvor
Kenobi var på uofficiel udstilling i Sverige
med fine resultater: Excellent, BIR (Bedst
i racen), BIG (Bedst i gruppen), HP
(Hæderspris) og 5. plads i BIS (Bedst i
show).
På officiel Jagthundeudstilling i
Vissenbjerg, Fyn, gjorde Kenobi det også
super-flot med flg. præmieringer:
Excellent, CK (Champion kvalifikation),
bedste tæve i åben klasse og 2. plads
blandt alle Vizsla-tæver.
TILLYKKE til den flotte Vizsla-pige, som
også siden hen har taget flotte
præmieringer hjem.
Ejer og foto: Sandra Stålberg og Lars
Bang Nielsen.

TILLYKKE til Sascha (Labrador
Retriever), som bestod
Jægerforbundets Apporteringsprøve
august 2013.
Ejer: Erik Nielsen
Foto: Tina Krüger
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Jagtmesterskab 2014 (afholdt 30. marts)

Dette års Jagtmesterskab var NHT’s 5. af slagsen, og som sædvanlig
blev der dystet om Henning Madsens fine vandrepokal + dejlige
sponsorpræmier fra hundeogkattefoder.dk samt Jægeren og
Lystfiskeren.
17 hunde var tilmeldt, hvilket var ny rekord. De deltog fordelt som følger:
6 hunde på begynder-niveau/dummy, 5 hunde på begynder-niveau/vildt
og 6 hunde på øvet-niveau/vildt.
Det blev en smuk forårsdag, hvor skoven dannede en smuk ramme om
de 4 poster, hvor hunde og førere blev udfordret på lydighed, slæb, søg,
markering og dirigering. I alt kunne der scores 160 point på 4 poster, og
dommerne gjorde deres bedste for at give de spændte deltagere en
retfærdig bedømmelse.

Vinder af
Jagtmesterskab 2014

Tillykke til
Sascha og Erik Nielsen

Tak til sponsorer for
dejlige præmier.
Tak til alle deltagere,
tilskuere og hjælpere for
en dejlig dag i skoven.
Vi håber at se jer igen til
Jagtmesterskab 2015.
Stemningsbilleder fra
Jagtmesterskab 2014
ligger i galleriet på
hjemmesiden.

Spændingen var til at mærke, for der var mange, som var til prøve
for allerførste gang. Selvom det hele jo er ret uformelt og i en
hyggelig atmosfære, så skal alt jo alligevel gå korrekt og retfærdigt
til, så især debutanterne var lidt nervøse for, om de kunne klare
udfordringerne. Det skulle dog vise sig, at alle klarede sig igennem
posterne med flotte præstationer og gode oplevelser. Dommerne
var veloplagte og i godt lune. Gode præstationer blev belønnet
med flotte point-tal og mindre gode præstationer blev fulgt af råd
og vejledning, som kunne give inspiration til videre træning.
Alle kom helskindede igennem formiddagen, og der var flere
hunde, der var oppe og snuse til pokalen. Men alle kan jo ikke
vinde, og efter posternes afvikling, talte dommerne sammen, mens
deltagerne tørrede sveden af panden, spiste pølserne fra grillen og
udvekslede erfaringer og oplevelser fra strabadserne.

Dommernes afgørelse faldt ud som følger:
Sascha og Erik Nielsen satte kun 2 point til på de 4 poster og sluttede dermed på 158 point. Dermed kunne
de velfortjent hjemføre pokalen, som kan pryde hjemmet indtil næste års Jagtmesterskab. STORT
TILLYKKE til de to :o)
På begynder-niveau var der rift om vinderpladserne, da hele 4 hunde lå til 2. pladsen. Derfor blev der 5
vinderplaceringer denne gang.

Medaljerækken blev som følger:
Begynderniveau:

Øvet-niveau:

Fra venstre:
1. vinder: Emma & Tage Poulsen – 155 point
2. vinder: Fister & Niels Topholm – 134 point
3. vinder: Frida & Lene Rosendal – 134 point
4. vinder: Kurt & Jan Toft – 134 point
5. vinder: Salli & Lars – 134 point

Fra venstre:
1. vinder: Sascha & Erik Nielsen – 158 point
2. vinder: Niko & Helle Ravn – 148 point
3. vinder: Bobby & Claus Christiansen – 130 point
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Sommerafslutning 2014 (afholdt 15. juni)

Den årlige sommerafslutning blev i år afholdt for 6. gang, og som sædvanlig var der lagt op til en venskabelig
dyst mellem holdene. Opbakningen var stor – i alt deltog 30 hunde, 42 voksne og 19 børn. Solen skinnede
fra en skyfri himmel, og på velkomstparolen var det tydeligt, at alle var friske og i godt humør – klar til at
kæmpe og forsvare holdets ære.
På pladsen foran klubhuset var der opstillet 5 poster, som holdene cirkulerede rundt på.
Traditionen tro var der 4 poster med spektakulære opgaver og
udfordringer, hvor 4 ”strenge” dommere var klar til at vurdere både
hundenes og førernes præstationer. På posterne måtte alle
kompetencer i anvendelse.
Der var en forhindringsbane med forskellige
”forhindringer”, som hunden
skulle over/under/igennem
osv.
På en af posterne skulle man bære sin
hund nogle meter. Her var der nogle, der
svedte mere end andre :o)
Foto: Jesper B. Nielsen

Der var et pølse-søg, hvor
hunden hurtigst muligt
skulle finde (og spise) 5
pølsestykker i et felt.

Fister med både hat og blomster –
klar til den kommende sommer :o)
Foto: Lars Kruuse

Der var en udfordringsbane, hvor hunden skulle udføre forskellige opgaver såsom ”vælt en bamse”, ”bæres
af fører til næste stok” osv.
Og sidst – men ikke mindst – var der en udklædningspost, hvor alle hunde på holdet skulle iføres tøj fra
udklædningskassen OG fotograferes. Det kom der mange gode grin ud af!
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) Bonus-point kunne også opnås, hvis det var et
barn, der førte hunden. 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)
Den 5. post var bemandet af dyrlæge og kiropraktor Camilla
Gregersen, som fortalte lidt om kiropraktik på hunde. I dagens
anledning tilbød hun et meget billigt service-tjek og evt. behandling,
hvis man ønskede det. Der var mange, der fik tjekket hunden af
Camilla – nogle blev heldigvis straks ”frikendt”, andre viste sig at have
skavanker, som efterfølgende behandlinger kan rette op på.

Camilla arbejder til
daglig med kiropraktik
på både hunde og
heste.
Hvis du har lyst til at kontakte hende vedr. forespørgsel
eller aftale om behandling, er du velkommen. Du kan
finde kontaktoplysninger samt information om hendes
arbejde på hendes hjemmeside:
www.camillagregersen.dk.
Hunde-kiropraktor Camilla Gregersen
i gang med at forklare lidt om kiropraktikken og dens muligheder.
Foto: Lars Kruuse.
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De rigtige svar på spørgeskemaet:

Bjørn har klædt sig fint på til
festlighederne :o)
Ham og mange andre i flotte kostumer
kan du se i Galleriet på Hjemmesiden.
Foto: Lars Kruuse

Foruden de aktive poster var der
også en ekstra-opgave bestående af
et spørgeskema, hvor man skulle
gætte
rigtigt på 9 skarpe spørgsmål om
Nordjysk Hundetræning.
For hvert rigtigt svar var der et ekstra
point at hente,
og det blev faktisk afgørende for de
endelige placeringer.
Nogle havde hele 7 rigtige svar –
andre kun 3 rigtige!!!

1. På hvilken dato blev NHT stiftet?
1. marts 2008 1. april 2009
1. maj 2010
2. Hvor mange hvalpe bestod Hvalp Begynder i hele 2013?
66
98
121
3. Hvor mange (betalende) medlemmer havde NHT i 2013?
165
229
365
4. Hvor mange holdkursister havde NHT totalt i 2013?
401
463
538
5. Hvilke af disse arrangementer afholdt Aktivitetsudvalget i 2013?
Hundesvømning
Gåtur i Østerådalen
Dyrlægeaften
Lær at klippe negle på din hund
6. Hvor mange står d.d. på info-listen og modtager derfor
nyhedsbreve og anden information direkte på mailen?
349
458
517
7. Hvad hedder Nordjysk Hundetrænings WEB-master?
Lars Kruuse
Lars H. Jørgensen
Lars Larsen
8. Hvilket hold havde i vinteren 2014 flest deltagere?
Jagt 1
Sporholdet
Aktivitetsholdet
9. Hvem vinder dysten i dag?
Hvalp Beg.+Hvalp Øvet
Lydighed+Fri-holdet
Familiehund+Aktivitetsholdet
Jagt 1
Jagt 2+Jagt 3

Efter posternes afvikling stod Aktivitetsudvalget klar med lækre grillpølser og kolde øl og vand til de varme
og forpustede deltagere. Mens der blev hygget ved terrassen, fik dommerne lommeregnerne til at gløde, og
der blev regnet med hele 2 decimaler!!!
Det kunne jo altså ikke ende med 5 første-pladser, så i sidste ende blev resultatet som følger:

1. plads (129,71 point):
Hvalp Begynder + Hvalp Øvet
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3. plads (124,25 point):
Lydighed + Friholdet

4. plads (121,66 point):
Jagt 1

5. plads (110,33 point):
Familiehund + Aktivitetsholdet

I løbet af eftermiddagen kunne man individuelt deltage
i kampen om en stor bøtte hundekiks,
GÆT OG VIND – med gæt på, hvor mange
hundekiks, der var i bøtten.
Der var i alt 253 kiks i bøtten. Det nærmeste gæt var
250 stk., og det var der hele 4, der havde foreslået.
For at afgøre, hvem der skulle gå hjem med
hovedpræmien, blev der foretaget lodtrækning. Det
blev Annegrete Frederiksen, der var den heldige i
lodtrækningen. De øvrige 3 rigtige gæt gav
trøstepræmier til Henriette Nedergaard, Carsten
Jakobsen og Lars Kruuse. Desuden var der en lille
drille-præmie til Dorte Franzen for det mest
FORKERTE gæt :o)

Tak til vores sponsorer
hundeogkattefoder.dk
JÆGEREN & LYSTFISKEREN
SPAR NORD
BIXEN
for dejlige præmier!!!!
Tak til hele familien Nørgaard – Kristian, Mikkel, Nikoline, Charlotte og Brian for al jeres
hjælp i løbet af dagen!!!!!
Tak til alle to- og firbenede,
som legede med denne eftermiddag.
Vi håber, at I ”tør” være med igen til næste år!

Der ligger stemningsbilleder fra hele eftermiddagen i Galleriet på hjemmesiden.
Giv dig selv fornøjelsen af at gå ind og kigge – især udklædningsposten har
resulteret i nogle helt forrygende billeder :o)
Tak til jer deltagere, som har bidraget med billeder til Galleriet!!!
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