Nyhedsbrev nr. 15
April 2015
Det er forår……
…. og aktiviteterne er i fuld gang i Nordjysk Hundetræning. Vintertræningen er afviklet, en ny træningsplan er
netop udsendt, og vi har fuld fart på frem mod sommerferien. Hold på alle niveauer er aktive i den
kommende periode og med stor tilslutning. Vores eneste problem for tiden er faktisk et luksus-problem –
nemlig at vi p.t. må skuffe hvalpe-ejere med, at Hvalp Begynder-holdene er fuldt booket frem til
sommerferien.
Den opmærksomme læser vil bemærke, at den nye træningsplan inkluderer et par ændringer i
træningsudbudet. Holdene Familiehund og Lydighed er nedlagt, og et nyt hold, Specialholdet, er oprettet.
Dette skyldes flere overvejelser: Dels har tilslutningen på Lydighed i en længere periode været så lille, at vi
må konstatere, at behovet for den type tilbud ikke eksisterer p.t. - til gengæld lader der til at være behov for
et tilbud som Specialholdet med intensiv fokus på kontakt og samarbejde. Dels modsvarer holdet
Familiehund indholdet på Aktivitetsholdet, som fremover er et fast tilbud.
Alle er måske ikke enige i disse ændringer, men vi er indstillet på at afprøve denne struktur i en periode og
se, hvordan det kommet til at fungere, og så håber vi, at alle kan finde et træningstilbud, der passer til deres
ønsker og behov. Vi er naturligvis åbne for kommentarer, ønsker og andet…….
På den årlige generalforsamling i februar kunne Bestyrelsen berette om året 2014 med en meget flot
deltagelse i træning og diverse arrangementer samt et medlemstal med en lille stigning. Kassereren kunne
samtidig fremlægge et meget flot regnskab. Mødet foregik i sædvanlig god ro og orden (dog med enkelte
morsomme kommentarer undervejs) og valghandlingerne var uden
kampvalg. Fremmødet var ikke imponerende stort, men der blev nu
alligevel taget godt fra, da pålægskagemand og hindbærsnitter kom
på bordet, og det lidt vigende fremmøde kan man jo håbe er et tegn
på, at folk generelt er tilfredse.
Den 25. februar afholdt Aktivitetsudvalget arrangementet
”Førstehjælp for hunde”, hvor dyrlæge Mia Huus (øverst) og
veterinærsygeplejerske Line Thomsen (nederst) fra Aalborg
Dyrehospital lavede en fin og overskuelig gennemgang af de mulige
skader og sygdomme, vores hunde kan blive ramt af.
Det var en spændende og informativ aften, hvor instruktørerne også
deltog og dermed blev opdateret/opkvalificeret.
Den 22. marts afviklede vi Jagtmesterskab 2015 i Hune Plantage. Der
er lagt en masse billeder i galleriet fra dagen, og du kan læse mere om
arrangementet længere nede i dette nyhedsbrev.

Coco (Cocker Spaniel) i flot stil på vej
hjem til mor Susanne med fasankok.
Ejer: Susanne Johannesson
Foto: Helle Nielsen

Jo, der har været gang i den i første del af 2015, og det bliver der
fortsat. Den årlige SOMMERFEST afholdes søndag d. 31. maj kl.
15.00-18.00. Bestyrelsen er i fuld gang med forberedelser og
planlægning, og vi kan godt afsløre, at det som sædvanlig bliver
hyggeligt, sjovt, spændende og lidt skørt :o) Vi håber, at rigtig mange
familier og hunde vil deltage i en både festlig og fornøjelig eftermiddag.
Nærmere information følger….

Bestyrelsen er også så småt ved at kigge på efterårets aktiviteter. Blandt andet gentager vi successen med
Agility-introduktion – mere info herom senere på året……

Vi glæder os til at se jer til træning og andre aktiviteter i løbet af foråret og forsommeren!!!
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen
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AKTIVITETSKALENDER:

Almindelig træning
Hold på alle niveauer er i fuld gang frem til
sommerferien.
Samlet træningsplan er netop offentliggjort og
udsendt til alle på infolisten samt lagt på
hjemmesiden under ”træning”.

Pippi (Labrador retriever) ved Jagtmesterskab 2015.
Ejer: Claus Hedin
Foto: Helle Nielsen

HUSK!
SOMMERFEST søndag d. 31. maj kl. 15.00-18.00!
Nærmere info følger…..

RESULTATER:

Jagtmesterskab 2015 – afholdt søndag d. 22. marts 2015.
Det årlige Jagtmesterskab blev denne gang afviklet for 5. gang. Hune Plantage lagde som sædvanlig terræn
til dysten, og der var som traditionen byder kamp til stregen for de deltagende hunde.
12 hunde med førere og nogle få tilskuere mødte glade og spændte om morgenen, og 2 veloplagte
dommere var klar til at bedømme deres arbejde på posterne. 8 hunde deltog på begynder-niveau, hvor man
afprøves enkeltvis – 4 hunde deltog på øvet-niveau, hvor man afprøves parvis. På begge niveauer havde
deltagerne valgt dummy eller vildt som apporteringsemner.
På Post 1 dømte Hans Jørgen Clemmensen, hvor opgaverne bestod af markerings- og dirigeringsarbejde.
På Post 2 dømte Flemming Jeppesen – her bestod opgaverne af markeringsarbejde for begynder-niveau og
tramp for øvet-niveau.
Alle hunde klarede sig flot igennem de første to poster, og der var ikke stor spændvidde på pointstillingen, da
vi gik i gang med dagens to sidste poster.
Post 3 havde Flemming Jeppesen som dommer. Her var der fasanslæb til begynder-niveau og fasanløber til
øvet-niveau. Disse opgaver er ikke dem, der bliver trænet mest i løbet af træningssæsonen, men alle klarede
sig alligevel fint igennem udfordringerne.
Post 4 havde Hans Jørgen Clemmensen som dommer. Her var opgaven et søg. For begynder-niveau var
det ret traditionelt, men for øvet-niveau var vildtarterne lidt specielle – f.eks. gås, krage, måge, et
ræveskind!!! m.m. Jo, øvet-hundene fik en lidt anderledes oplevelse end vanligt i dét søg :o)
Først på eftermiddagen var alle hunde igennem alle 4 poster. Grillpølserne var klar og blev fortæret med stor
appetit, mens dommerne talte de mange point sammen.
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På hver post kunne hentes i alt 40 point fordelt på kategorierne
lydighed, vildtbehandling/aflevering, samarbejde og
opgaveløsning, og da alle havde slugt den sidste pølsebid, var
det tid til afsluttende parole med afsløring af dagens vindere.
Som dommer og prøveleder ønsker man, at alle kunne vinde sådan en dag, for alle havde virkelig kæmpet
bravt, men det er jo en konkurrence (uanset hvor uformel og uhøjtidelig man end forsøger at gøre det), og
derfor er der jo nogle, der får flere point end andre, men præmiebordet bugnede heldigvis, så der var
præmier til alle – uanset de ”barske” tal. Alle hunde og førere klarede sig igennem udfordringerne uden
”katastrofer”, og det var meget få point, der afgjorde placeringerne. Selvfølgelig blev de vinderplacerede
tiljublet, som det sig hør og bør, og de deltagere, der ikke klatrede på vinderskamlen, fik naturligvis også
klapsalver og præmier med på vejen.

1.000 tak til sponsorerne for alle de fine præmier:
Hundeogkattefoder.dk - Jægeren & Lystfiskeren - POTEDASK
Et stort tillykke til de dygtige hunde, der blev placeret:

Vindere på øvet-niveau (fra venstre mod højre):
1. vinder: Sascha og Erik Nielsen (158 point)
2. vinder: Niko og Peter Ravn (156 point)
3. vinder: Emma og Tage Poulsen (155 point)

Vindere på begynder-niveau (fra venstre mod højre):
1. vinder: Kurt og Jan Toft (149 point)
2. vinder: Loke og Thomas Thomassen (145 point)
3. vinder: Frida og Lene Rosendal (143 point)

Sascha og Erik Nielsen løb med vandrepokalen, venligst skænket af Henning Madsen, og det endda for 2. år
i træk!!! Tillykke til jer to for flot arbejde og samarbejde!
Og et stort tillykke til jer, der gav dem kamp til stregen og gennemførte alle 4 poster (i rækkefølge efter
deltagernummer):
Pippi og Claus Hedin, Gaia og Dorte Franzen, Simba og Thomas Mortensen, Luna og Jesper B. Nielsen,
Sigurd og Daimi Frederiksen, Coco og Susanne Johansson.
Til allersidst var det tid til at sige tak til dommerne for indsatsen. De kunne drage hjem med lidt påskeguf til
både to- og firbenede :o)
I løbet af prøvens afvikling skiftedes deltagerne til at optræde som hjælpere på posterne, og Helle Nielsen
tog en utrolig masse billeder, som er lagt i Galleriet på hjemmesiden. Tak for alle jeres hjælpsomme hænder
– uden dem kunne vi ikke afvikle sådan et mesterskab.

TAK FOR JERES DELTAGELSE I JAGTMESTERSKAB 2015!
VI GLÆDER OS ALLEREDE TIL JAGTMESTERSKAB 2016!!!!!
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PRAKTISKE OPLYSNINGER IØVRIGT:
Medlemskab 2015
Kontingentet er uændret 50 kr. – gældende for hele 2015.
Beløbet kan betales kontant til instruktørerne
eller overføres til vores konto: 9280 4572854421.

Indkøbsaftaler for medlemmer af Nordjysk Hundetræning

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.
Hos POTEDASK kan du købe kvalitetsfoder til yderst fornuftige priser – oven i
købet til rabatpris, hvis man er medlem af Nordjysk Hundetræning.
Udvalget er bredt og inkluderer foruden de konventionelle typer bl.a. kornfrit og
glutenfrit foder samt specialfoder, såsom allergi- og diæt-foder.
Du er altid velkommen til at kontakte Tina Krüger for råd og vejledning om
foder og fodring af din hund – det er gratis og medfører ikke købsforpligtelse!
POTEDASK kan desuden tilbyde et udvalg af hundeartikler til tilbudspriser
samt konsultation med rådgivning/vejledning.
Se alle de gode tilbud på: www.potedask.info.

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.
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