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Nyhedsbrev nr. 14 
 
December 2014 
 
 
Året går på hæld ……  
 
…. og juleferien i Nordjysk Hundetræning er i fuld gang. Efterårstræningen sluttede med udgangen af 
november, og Aktivitetsudvalgets sidste arrangement for i år er afviklet. Det er tiltrængt med lidt ferie, for vi 
har haft et forrygende år med masser af træningsaktiviteter og arrangementer.  
 
2. halvår af 2014 har foruden træningsaktiviteter budt på Aktivitetsudvalgets arrangement ”Hundesvømning” i 
oktober. Her var stor deltagelse med hunde i alle aldre og racer, og både to- og firbenede var godt våde efter 
vandplaskeriet :o)  
 
Bestyrelsen afviklede i september arrangementet ”Introduktion til Agility – prøv selv” i samarbejde med 
Agilityforeningen, som også holder til på træningspladsen i Voerbjerg. Interessen var stor, og 
tilmeldingslisten var helt fyldt op. Agility-foreningen stillede instruktører til rådighed, så vores kursister og 
deres hunde fik mulighed for at prøve en del af de redskaber, som bruges til agility-træningen, og der var 
information om bl.a. træning, tilmelding og alderskrav. Det var en god eftermiddag, hvor både hunde og 
førere fik pulsen op! :o) Hvis man missede arrangementet, kan vi afsløre, at vi har planer om at gentage 
successen med jævne mellemrum – næste gang i foråret 2015. Nærmere info følger senere…..  
 
Generelt har der været stor deltagelse på træningsholdene og arrangementerne – det er dejligt, at så mange 
har fornøjelse ved at bruge deres hunde aktivt og udfordre dem med forskellige aktiviteter. 
 
Tidligere på året efterlyste vi ekstra instruktører, og det er med stor glæde, at vi har kunnet byde velkommen 
til hele 3 nye instruktører. Helen Daarbak er i fuld gang med oplæring på Hvalp Begynder, Nynne 
Søndergaard tager kærligt hånd om Aktivitetsholdet, og Henriette Nedergaard starter oplæring på Hvalp 
Begynder fra årsskiftet. De er nu ikke helt ”grønne”, men kommer med erfaringer i bagagen, som vores 
kursister nu får glæde af, og vi glæder os til samarbejdet med dem! 
 
Jo, der har som sædvanlig været gang i den i Nordjysk Hundetræning, og som tidligere nævnt holder vi nu 
juleferie. Ferie er måske så meget sagt, for bag kulisserne er der nok at gøre. Årets aktiviteter og økonomi 
skal tælles sammen og gøres op, og vi er for længst gået i gang med at forberede aktiviteterne i 2015. 
Puslespillet for at få alle træningsaktiviteterne til at hænge sammen er endnu engang lykkedes, og 
træningen på de fleste alle hold starter igen i januar 2015. Aktivitetsudvalget har også længe været i gang 
med arrangementerne i det nye år – nærmere info følger, når de sidste detaljer er på plads. 
 
1.000 tak for et forrygende hunde-år til alle VOVSER, medlemmer, tillidsfolk, kursister, deltagere i 
arrangementer, hjælpende hænder, tålmodige tilskuere, interesserede børn og ægtefæller, sponsorer, 
leverandører af vildt og alle jer andre, som har bidraget til foreningen i løbet af året. Uden jer var der ingen 
forening! 
 

Vi glæder os til at se jer igen i 2015! 
 

Glædelig jul og godt nytår  
til alle to- og firbenede! 
 
 
De bedste hilsner fra 
Bestyrelsen 

 

 

 
Aya (Labrador Retriever) glæder sig til jul og håber 
på spiselige pakker :o) 
Ejer og foto: Tina Krüger 
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AKTIVITETSKALENDER:  
 

 
 
Almindelig træning 
 
Træningen holder juleferie i hele december. 
 
Nye hold starter i januar 2015. 
 
Samlet træningsplan offentliggøres primo december 2014. 
Træningsplanen udsendes til alle på infolisten samt lægges på 
hjemmesiden under ”træning”. 
 

 

 
 

HUSK! 
Generalforsamling 2015 afholdes tirsdag d. 10. februar kl. 19.00. 

Indkaldelse og dagsorden udsendes i januar. 
 
 
 

RESULTATER: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktivitetsudvalget er i fuld med 
planlægningen af arrangementerne  i 2015. 

Hold løbende øje med din mailbox og hjemmesiden, hvis du 
ikke vil gå glip af deres arrangementer! 

 

 
TILLYKKE til Sascha og Emma (2 x Labrador Retriever), som bestod 
Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve d. 10. august 2014. 
Til venstre: Sascha / Erik Nielsen. Til højre: Emma / Tage Poulsen 
Foto: Tina Krüger 

 
Xantos (Golden retriever) i 
masser af sne.  
Ejer og foto: Jørgen Jensen 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT: 
 
 
Medlemskab 2015 
Med starten på det nye år er det igen blevet  
tid til at forny sit medlemskab.  
Kontingentet er uændret 50 kr. – gældende for hele 2015.  
Beløbet kan betales kontant til instruktørerne  
eller overføres til vores konto: 9280 4572854421. 
 
 

 
 
Indkøbsaftale for medlemmer af NHT 
Det er igen lykkedes os at forhandle en favorabel indkøbsaftale på plads med Hundeogkattefoder.dk. 
I hele 2015 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 hele udvalget 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 resultat fra en prøve/udstilling eller bare et sødt billede  
af netop DIN vovse.  
Mailadressen til redaktionen er: tina-flemming@turbofiber.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@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 – der opdateres løbende. Hvis 
du vil bidrage med fotos, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Sally (Golden Retriever) i et smukt 
vinterlandskab. 
Ejer og foto: Line Frandsen 


