
 
 
 
 
 
 

 

BASIS 1 
Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på 

etablering af god kontakt og samarbejde, start på 
lydighed samt evt. apportering. For hunde i alle 

aldre, som ikke har gået til træning før. 
 

BASIS 2 
Efter BASIS 1-kurset fortsætter vi nu med den 
grundlæggende lydighed og evt. apportering. 
Der arbejdes stadig meget med kontakt og 

samarbejde 

Aktivitetsholdet 
På Aktivitetsholdet træner vi videre med den 

grundlæggende lydighed og samarbejdet mellem 
hund og fører. Opdragelsen er også en vigtig del af 
kurset, og ikke mindst gives der en masse gode tips 

til aktiviteter, man kan lave med sin hund. 

Jagt 1 
Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og 

jagter, men der er også plads til dem, der blot ønsker at aktivere 
deres hund på en sjov og fornuftig måde. På Jagt 1-kurset 

arbejder vi meget med den grundlæggende lydighed, der er så 
nødvendig for dannelsen af en god jagthund, og vi går i gang 

med de forskellige apporterings-øvelser. Der arbejdes ikke med 
vildt på dette kursus. Det er en betingelse, at hunden tidligere 

har gået til fællestræning – f.eks. BASIS 1 og 2. 
Min. alder: 6 mdr.! 

Jagt 2 
Grundtræningen er nu nogenlunde på plads.  
Vi arbejder fortsat meget med lydigheden, 

men også med de grundlæggende jagtopgaver – dog ikke 
stand. Træningen foregår på poster, hvor man arbejder flere 

hunde sammen. Det er en forudsætning, at hunden har erfaring 
med de forskellige apporteringsopgaver, og at man har niveau 

til at bestå træningen på Jagt 1. Min. alder: 1 år! 
 

Jagt 3 
Vi arbejder med forskellige former for apportering, slæb og 
lydighed omkring jagtarbejde – dog ikke stand. Træningen 

forbereder/vedligeholder hunden til prøver og jagter. Deltagelse 
på holdet kræver niveau til at bestå træningen på Jagt 2,  

samt at hunden kan samarbejde med andre hunde. 
Min. alder: 2 år! 

 

Dirigering 
Dirigering er en vigtig opgave i 
forbindelse med jagt og prøver, 
og dette kursus er et glimrende 
supplement til den almindelige 

jagttræning. Kurset henvender sig 
til begyndere såvel som øvede 

hunde – dog er kriteriet for 
deltagelse, at hunden kan lave en 
fornuftig apportering på dummy. 

Træningen i firkanter 
afvikles året igennem – 
dog undtaget juli og 
december. 

Træningen i bobler 
afvikles ad hoc. 

Samlet træningsplan 
Forår/forsommer 2018 

Specialholdet 
Træningen på dette hold har fokus på 

problemløsning og intensiv træning med netop de 
udfordringer, som den enkelte fører/hund har – 

f.eks. manglende kontakt/samarbejde mellem hund 
og fører, hundens uro og/eller sociale adfærd  

og meget andet.  
Lydighed er en grundlæggende del af træningen, 

uanset hvilket træningsfokus man i øvrigt  
arbejder med. 

Spor 1 + 2 
Sportræning for nye og erfarne hunde 

 på vildtblod. 
Det er et krav, at hunden tidligere har 

deltaget i en eller anden form for 
holdtræning. 

Der er ingen krav til alder eller race. 
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Hold 
Pris 

Indhold Instruktør/er Træningstider 

BASIS 1  
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på 
etablering af god kontakt og samarbejde, start på 
lydighed og evt. apportering. 
Træningen er for hunde i alle aldre, som ikke har gået 
til træning før! 
 

Alle pladser er optaget! 

Pia Lauesgaard 
Tlf. 27 63 11 75 
Mail : dennispia@hotmail.com 
 

Tirsdag d. 13/3 kl. 18.30 – 
INTROMØDE UDEN HUND! 
Søndag d. 18/3 kl. 12.00 
Søndag d. 25/3 kl. 12.00 
Søndag d. 8/4 kl. 12.00 
Søndag d. 15/4 kl. 12.00 
Søndag d. 22/4 kl. 12.00 - BYTUR 
Søndag d. 29/4 kl. 12.00 
Søndag d. 6/5 kl. 12.00 
 

BASIS 1  
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på 
etablering af god kontakt og samarbejde, start på 
lydighed og evt. apportering. 
Træningen er for hunde i alle aldre, som ikke har gået 
til træning før! 
 

Alle pladser er optaget! 

Pia Lauesgaard 
Tlf. 27 63 11 75 
Mail : dennispia@hotmail.com 
 

Tirsdag d. 20/3 kl. 18.30 – 
INTROMØDE UDEN HUND! 
Søndag d. 25/3 kl. 13.15 
Søndag d. 8/4 kl. 13.15 
Søndag d. 15/4 kl. 13.15 
Søndag d. 22/4 kl. 12.00 - BYTUR 
Søndag d. 29/4 kl. 13.15 
Søndag d. 6/5 kl. 13.15 
Søndag d. 13/5 kl. 13.15 
 

BASIS 1  
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på 
etablering af god kontakt og samarbejde, start på 
lydighed og evt. apportering. 
Træningen er for hunde i alle aldre, som ikke har gået 
til træning før! 
 

Alle pladser er optaget! 

Dorte Franzen 
Tlf. 98 33 10 10 / 23 29 62 75 
Mail : dfnor@c.dk 
 
 

Onsdag d. 11/4 kl. 18.30 – 
INTROMØDE UDEN HUND! 
Søndag d. 15/4 kl. 15.00 
Søndag d. 22/4 kl. 15.00 
Søndag d. 29/4 kl. 15.00 
Søndag d. 6/5 kl. 15.00 
Søndag d. 13/5 kl. 15.00 – BYTUR 
Mandag d. 21/5 kl. 15.00 
Søndag d. 27/5 kl. 15.00 
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BASIS 1  
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på 
etablering af god kontakt og samarbejde, start på 
lydighed og evt. apportering. 
Træningen er for hunde i alle aldre, som ikke har gået 
til træning før! 
 

Alle pladser er optaget! 

Henriette Skat Nedergaard 
Tlf. 25 36 77 57 
hskatn@gmail.com 
 

Tirsdag d. 8/5 kl. 18.30 – 
INTROMØDE UDEN HUND! 
Søndag d. 13/5 kl. 13.00 
Søndag d. 27/5 kl. 13.00 
Søndag d. 3/6 kl. 13.00 
Søndag d. 10/6 kl. 13.00 
Søndag d. 17/6 kl. 13.00 
Søndag d. 24/6 kl. 13.00 – BYTUR 
Søndag d. 1/7 kl. 13.00 
 

  
Der startes ikke flere BASIS 1-hold 
før sommerferien. Næste hold bliver 
med start i august 2018.  
Tilmelding/forhåndsreservation skal ske 
til Tina Krüger, 
mail@nordjyskhundetraening.dk. 
 

 
Se mere info om BASIS 1 
i vores lille skrift,  
INFO VEDR. BASIS 1,  
på hjemmesiden. 

 

BASIS 2 
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Efter BASIS 1-kurset fortsætter vi nu med den 
grundlæggende lydighed og evt. apportering. Der 
arbejdes stadig meget med kontakt og samarbejde, 
og al træning foregår med positive metoder for de 
endnu urutinerede hunde. 

 

Dorthe Hyttel 
Tlf. 40 73 35 70 
Mail: dorthehyttel@gmail.com 
 

Søndag d. 18/3 kl. 13.30 
Søndag d. 25/3 kl. 13.30 
Søndag d. 8/4 kl. 13.30 
Søndag d. 15/4 kl. 13.30 
Søndag d. 22/4 kl. 13.30 
Søndag d. 6/5 kl. 13.30 
Søndag d. 13/5 kl. 13.30 
Søndag d. 27/5 kl. 13.30 
 

BASIS 2 
 
Pris:  
Medlem: 240 kr. 
Ikke-medlem: 290 kr. 

Efter BASIS 1-kurset fortsætter vi nu med den 
grundlæggende lydighed og evt. apportering. Der 
arbejdes stadig meget med kontakt og samarbejde, 
og al træning foregår med positive metoder for de 
endnu urutinerede hunde. 

 

Helen Daarbak 
Tlf. 28 56 85 97 
Mail: hjdaarbak@godmail.dk 
 
 

Søndag d. 8/4 kl. 14.00 
Søndag d. 15/4 kl. 14.00 
Søndag d. 29/4 kl. 14.00 
Søndag d. 6/5 kl. 14.00 
Søndag d. 13/5 kl. 14.00 
Søndag d. 27/5 kl. 14.00 
Søndag d. 3/6 kl. 14.00 
Søndag d. 10/6 kl. 14.00 
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Aktivitetsholdet 
 
Pris: 
Medlem: 150 kr. 
Ikke-medlem: 200 kr. 

Aktivitetsholdet retter sig mod hunde, der som 
minimum har gået på BASIS 1 + BASIS 2 eller 
tilsvarende. 
På Aktivitetsholdet træner vi videre med den 
grundlæggende lydighed og samarbejdet mellem 
hund og fører. Opdragelsen er også en vigtig del af 
kurset, og ikke mindst gives der en masse gode tips 
til aktiviteter, man kan lave med sin hund. 
Træningen foregår de fleste gange på 
træningspladsen, men enkelte gange er der træning 
andre steder – f.eks. i byen eller i skoven. 
Tilmeldte kursister får direkte besked om 
mødesteder. 
 

Tina Krüger 
Tlf. 25 68 85 62 
Mail: tina-flemming@turbofiber.dk 
 

Søndag d. 15/4 kl. 15.15 
Søndag d. 22/4 kl. 15.15 
Søndag d. 29/4 kl. 15.15 
Søndag d. 6/5 kl. 15.15 
Søndag d. 13/5 kl. 15.15 

Specialholdet 
 
Pris: 
Medlem:  kr. 
Ikke-medlem:  kr. 

Træningen på dette hold har fokus på problemløsning 
og intensiv træning med netop de udfordringer, som 
den enkelte fører/hund har – f.eks. manglende 
kontakt/samarbejde mellem hund og fører, hundens 
uro og/eller sociale adfærd og meget andet. 
Lydighed og teori er en grundlæggende del af 
træningen, uanset hvilket træningsfokus man i øvrigt 
arbejder med. 
 

Sandy Clemmensen 
Tlf. 28 99 47 57 
Mail: sandy@fusca.dk  
 
Hans Jørgen Clemmensen 
Tlf. 24 22 55 45 
Mail: hc10@fusca.dk 
 

Holdet har træningspause indtil 
videre. 
Annoncering af nyt hold kan ses 
på hjemmesiden, når det bliver 
aktuelt. 
 
 

Spor 1 
 
Pris: 
Medlem: 210 kr. 
Ikke-medlem: 260 kr. 
 

Spor 1 for nye/uerfarne hunde.  
OBS! Sportræning på vildtblod!!!! 
Nogle dyrker sporarbejdet som et supplement til 
andre former for træning – f.eks. lydighed- eller 
jagttræning. Det kan sagtens kombineres! Andre 
dyrker sporarbejdet som eneste aktivitet med deres 
hund – det kan man sagtens! Både familie- og 
jagthunde er velkomne. Der er ingen krav til alder 
eller race. 
Træningen foregår andre steder end på 
træningspladsen. Tilmeldte kursister får besked om 
mødested.  
OBS! NHT tilbyder salg af forskelligt udstyr til 
sporarbejdet til yderst fornuftige priser! 
 

Henriette Skat Nedergaard 
Tlf. 25 36 77 57 
Mail: hskatn@gmail.com 
 

Onsdag d. 21/3 kl. 17.00 
Onsdag d. 4/4 kl. 17.00 
Onsdag d. 11/4 kl. 17.00 
Onsdag d. 18/4 kl. 17.00 
Onsdag d. 2/5 kl. 17.00 
Onsdag d. 23/5 kl. 17.00 
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Spor 2 
 
Pris: 
Medlem:  kr. 
Ikke-medlem:  kr. 
 

Spor 2 for erfarne hunde i sportræning på vildtblod. 
Det er et krav, at hunden tidligere har trænet spor. 
Nogle dyrker sporarbejdet som et supplement til andre former for 
træning – f.eks. lydighed- eller jagttræning. Det kan sagtens 
kombineres! Andre dyrker sporarbejdet som eneste aktivitet med 
deres hund – det kan man sagtens! Både familie- og jagthunde er 
velkomne. Der er ingen krav til alder eller race. 
Træningen foregår andre steder end på træningspladsen. Tilmeldte 
kursister får besked om mødested.  
OBS! NHT tilbyder salg af forskelligt udstyr og materialer til 
sporarbejdet til yderst fornuftige priser. 

Henriette Skat Nedergaard 
Tlf. 25 36 77 57 
Mail: hskatn@gmail.com 
 
 
 

 
DESVÆRRE – HOLDET KAN IKKE 
OPRETTES I DENNE PERIODE ! 

Jagt 1 
 
Pris: 
Medlem: 245 kr. 
Ikke-medlem: 295 kr. 
 

På Jagt 1-kurset arbejder vi meget med den 
grundlæggende lydighed, der er så nødvendig for 
dannelsen af en god jagthund, og vi går i gang med 
de forskellige apporterings-øvelser. Der arbejdes ikke 
med vildt på dette kursus. 
Det er en betingelse, at hunden tidligere har gået til 
fællestræning – f.eks. BASIS 1 og 2.  
Min.alder: 6 mdr. 
Træningen foregår på træningspladsen. 
 
BEMÆRK!  
Nye hunde på holdet skal starte med introforløb! 
Derefter sluses de ind på holdet med ”gamle” 
hunde! 
 

Tina Krüger 
Tlf. 25 68 85 62 
Mail:  
tina-flemming@turbofiber.dk 
 

Introforløb for nye hunde : 
Søndag d. 25/3 kl. 15.15 
Søndag d. 8/4 kl. 15.15 
 
Træning for ‘gamle’ hunde : 
Søndag d. 25/3 kl. 13.30 
Søndag d. 8/4 kl. 13.30 
Søndag d. 15/4 kl. 13.30 
Søndag d. 22/4 kl. 13.30 
Søndag d. 29/4 kl. 13.30 
Søndag d. 6/5 kl. 13.30 
Søndag d. 13/5 kl. 13.30 
 

Jagt 1 
 
Pris: 
Medlem: 140 kr. 
Ikke-medlem: 190 kr. 
 

På Jagt 1-kurset arbejder vi meget med den 
grundlæggende lydighed, der er så nødvendig for 
dannelsen af en god jagthund, og vi går i gang med 
de forskellige apporterings-øvelser. Der arbejdes ikke 
med vildt på dette kursus. 
Det er en betingelse, at hunden tidligere har gået til 
fællestræning – f.eks. BASIS 1 og 2.  
Min.alder: 6 mdr. 
Træningen foregår på træningspladsen. 
 
BEMÆRK!  
Nye hunde på holdet skal starte med introforløb! 
Derefter sluses de ind på holdet med ”gamle” 
hunde! 
 

Tina Krüger 
Tlf. 25 68 85 62 
Mail:  
tina-flemming@turbofiber.dk 
 

Introforløb for nye hunde : 
Søndag d. 27/5 kl. 15.15 
Søndag d. 3/6 kl. 15.15 
 
Træning for ‘gamle’ hunde : 
Søndag d. 27/5 kl. 13.30 
Søndag d. 3/6 kl. 13.30 
Søndag d. 10/6 kl. 13.30 
Søndag d. 17/6 kl. 13.30 
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Jagt 2 
 
Pris:  
Medlem: 400 kr. 
Ikke-medlem: 450 kr.  

Efter Jagt 1-kurset er grundtræningen nu nogenlunde 
på plads. Vi arbejder fortsat meget med lydigheden, 
men arbejder også med de grundlæggende 
jagtopgaver – dog ikke stand. Træningen foregår på 
poster, hvor man arbejder flere hunde sammen. Det 
er en forudsætning, at hunden har erfaring med 
denne type træning, og at man har niveau til at bestå 
træningen på Jagt 1. Min.alder: 1 år.  
Træningen foregår på andre terræner end 
træningspladsen. Tilmeldte kursister får direkte 
besked om træningssteder. 
NYE HUNDE PÅ HOLDET KAN STARTE  
FRA OG MED TIRSDAG D. 17/4-18. 

Tina Krüger 
Tlf. 25 68 85 62 
Mail:  
tina-flemming@turbofiber.dk 
 
 

Tirsdag d. 3/4 kl. 18.30 
Tirsdag d. 10/4 kl. 18.30 
Tirsdag d. 17/4 kl. 18.30 
Tirsdag d. 1/5 kl. 18.30 
Tirsdag d. 15/5 kl. 18.30 
Tirsdag d. 22/5 kl. 18.30 
Tirsdag d. 29/5 kl. 18.30 
Tirsdag d. 5/6 kl. 18.30 
Tirsdag d. 12/6 kl. 18.30 
Tirsdag d. 19/6 kl. 18.30 

Jagt 3 
 
Pris:  
Medlem: 360 kr. 
Ikke-medlem: 410 kr. 

Vi arbejder med forskellige former for apportering, 
slæb og lydighed omkring jagtarbejde – dog ikke 
stand. Træningen forbereder hunden til prøver og 
jagter, men der er også plads til dem, der blot ønsker 
at aktivere deres hund på en sjov og fornuftig måde. 
Deltagelse på holdet kræver, at man har niveau til at 
bestå træningen på Jagt 2, samt at hunden kan 
samarbejde med andre hunde. Min.alder: 2 år. 
Træningen foregår på andre terræner end 
træningspladsen. Tilmeldte kursister får direkte 
besked om træningssteder. 
 

Flemming Jeppesen 
Tlf. 22 18 32 52 
Mail:  
flemmingjeppesen@hotmail.com 
 

Torsdag d. 12/4 kl. 18.30 
Torsdag d. 19/4 kl. 18.30 
Torsdag d. 3/5 kl. 18.30 
Torsdag d. 17/5 kl. 18.30 
Torsdag d. 24/5 kl. 18.30 
Torsdag d. 7/6 kl. 18.30 
Torsdag d. 14/6 kl. 18.30 
Torsdag d. 21/6 kl. 18.30 
Torsdag d. 28/6 kl. 18.30  
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Generelle praktiske oplysninger: 
 
 

- Tilmelding til træning skal ske direkte til holdets instruktør – gerne på mailen. Undtaget er dog tilmelding til BASIS 1, hvor 
tilmelding altid skal ske til Tina Krüger, mail: mail@nordjyskhundetraening.dk. 

 
- Betaling kan foregå på to måder: 
 - ENTEN ved bankoverførsel. Bankoplysninger: Spar Nord, reg.nr. 9245, kontonr. 4572854421. HUSK! At anføre navn og hold! 
 - ELLER ved kontant afregning med instruktøren 
 - OBS! DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT BETALE TRÆNING OG MEDLEMSKAB VIA MOBILEPAY!!!! 
 
- Evt. afbud bedes meddelt i så god tid som muligt direkte til instruktøren. 
 
- Evt. aflysninger eller andre ændringer i træningen meddeles på mailen og/eller mobil. HUSK DERFOR AT GIVE OS BESKED, 

HVIS DU FÅR NY MAILADRESSE ELLER NYT MOBILNUMMER! 
 
- Adressen på træningspladsen er: Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby. 
 
- Hunde i løbetid, med skader eller smitsomme sygdomme må ikke deltage i træningen. 
 
- Træningssted er som udgangspunkt træningspladsen, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby. Såfremt træningen foregår andre 

steder, giver instruktøren besked direkte til sine kursister. 
 

Medlemskab af foreningen koster 50 kr. pr. kalenderår og giver flere fordele. Se mere herom på hjemmesiden. 
 

Hold øje med hjemmesiden, hvor du løbende kan orientere dig om vores forskellige aktiviteter:  
www.nordjyskhundetraening.dk. 


