
 

Nordjysk Hundetræning    -    Familie- og jagthundetræning 

Side 1 af 1 

SOMMERFEST 
Søndag d. 31. maj 2015 
kl. 15.00–18.00 
for vovsen og hele familien 

 
Traditionen tro mødes vi til vores hyggelige sommerfest, og vi har masser af 
gode traditioner og opgaver parat til deltagerne. Deltagerne er 
træningsholdene – primært fra foråret og forsommeren, som dyster mod 
hinanden i kampen om fine præmier og – ikke mindst – ÆREN ☺ Rammen om 
dysten er som altid træningspladsen, hvor vi efter samling og velkomst giver 
den gas på posterne. Opgavernes art er som sædvanlig den dybeste 
hemmelighed, men vi kan godt love, at der bydes på både underholdende og 
useriøse udfordringer ☺  

 
De strenge og aldeles urimelige dommere vil på hver post vurdere holdets indsats og tildele point efter bedste 
(manglende?) evne. Der er ingen garanti for en retfærdig bedømmelse, men dommerne har gjort opmærksom på, 
at alle former for bestikkelse vil kunne forbedre pointscoren betydeligt ☺ 

 
Efter posternes afvikling er der samling ved klubhuset, hvor grillpølserne 
venter. Mens deltagerne får stillet den værste sult, tæller dommerne point 
sammen, og afslutningsvis er der parole/afslutning, hvor vinderne afsløres 
og tiljubles. 
 
Tilmelding til arrangementet skal som udgangspunkt ske til din instruktør, 
som har tilmeldingslisten klar til træning de næste par gange. Vi skal vide 
hvor mange børn og voksne, der kommer med hver hund.  
OBS! Der er på nogle poster bonuspoint for børn, der fører hund! 
  
Hvis man ikke har mulighed for at tilmelde sig hos instruktøren, kan man maile sin tilmelding til: 

mail@nordjyskhundetraening.dk. HUSK at oplyse, hvilket hold du vil deltage sammen med samt hvor mange 

børn og voksne, der følger med hunden. 

 

Deltagelse er GRATIS og inkluderer to stk. grillpølser m/brød + 1 øl/vand. 
Yderligere mad og drikke kan købes til yderst rimelige priser. 
Vi skal have din tilmelding senest torsdag d. 21. maj 2015. 

 
PS: Det er muligt at deltage, selvom man ikke p.t. er aktiv kursist – man bliver så sat på et af de 
dystende hold efter eget valg eller vores vurdering. Deltagelse kræver dog medlemskab af foreningen. 
 

Som et særligt tilbud har vi besøg af kiropraktor-dyrlægen Camilla Gregersen,  
som vil være til stede hele eftermiddagen. Hos hende kan man få mere viden om 
kiropraktikkens behandlingsmuligheder og forebyggende egenskaber. 
Camilla har i dagens anledning lavet et special-tilbud: 

Din hund kan få et ”service-eftersyn” 
samt evt. overfladisk behandling for kun 100 kr. 

Tilbuddet gælder kun denne dag og kræver IKKE deltagelse i sommerafslutningen. 
 

Du kan læse mere om Camilla og hendes behandlinger på hendes hjemmeside: www.camillagregersen.dk 

 


