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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 


